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 טיײז

 8 רָאטיוא ןופ טרָאיורָאפ

 וצ זיב טיוט ס'לצרעה רַארַאעט ןופ (א

 עיצאראלקעד:רופלאב רעד

 17 . . . . טיט ס'לצרעה ךָאנ םזינויצ רעד

 26 . לעואב ןיא סערננָאק רעשיטסינויצ רעטעביז רעד

 28 , דנַאלסור ןיא ןעמָארנָאּפ יד ןֹוא עיצולָאװער יד

 .ןוא דנאלסור ןיא טעברא-סטראווננעק עשיטסינויצ יד

 30 ץנערעפנַאק רעסרָאפנניסלעה יד

 41 טפאשטנעדיזערּפ ןייז ןוא ןָאזפלָאװ דוד

 רעשיטסינויצ רעד ןוא גנונעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד

 48 8. 8 82. 2 2 ג 2 ג םזילַאוצַאס

 :םוטנדיי ןשיכיירטסע ןופ ננוכַאװרעד עלַאנָאיצַאנ יד
 81 , . 1907 רָאי ןיא ןלַאװ-טנעמַאלרַאּפ

 08 , סערגנָאק ןטעביז ןכָאנ ננונעװַאב עשיטסינויצ יד

 08 . גאאה ןיא סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטכַא רעד
 -אב רעשיטסינויצ .רעד ןיא עיצאוטיס עכעלרעניא יד

 72 =, יי ר גנוגעוו

 78 2 2 2 ;ג עיצולָאװער עשיקרעטדננוי יד

 82 . גרובמאה ןיא סערננָאק רעשיטסינויצ רעטניינ רעד

 99 } , , ..םוינויצ םענופ ענַאל עשיטילָאּפ-טלעוװ יד

 98 . י"א ןיא טעברַא עשירָאטַאזינַאלָאק-שיטסינויצ יד
 106 , , . םוינויצ םעניא גנוריפ רעד ןנעוו ףמַאק רעד

 111 , לעזַאב ןיא סערגנַאק רעשיטסינויצ רעטנעצ רעד

 , קלאפ ןשידיי םנופ סנַאסענער רעקיטסייג רעד 128
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 טייז

 ןופ ?עוװש רעד ףיוא םזינויצ רעד ןוא םוטנדיי סָאד

 150 2 . . . . . . החמחלמ-טלעו רעטשרע רעד

 189 . . ןיוװו ןיא סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטפלע רעד

 188 . .ג 2 . . . . לארשייץרא ןיא גנולקיװטנַא יד

 190 . . םוקינכעט רע'הטיח ןגעװו םערוטש-טסעטָארּפ רעד

 201 . . המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא רעד
 208 . . . טייצ-המחלמ רעטשרע רעד ןיא םזינויצ רעד
 210 2 2 . . . +  ילָאּפילַאנ ןיא ?סּפרָאק-?וימ-ןויצ ,

 'ףמַאק רעשיטסיויטקַא ןוא טעטילַארטיײנ ןשיווצ

 210 2 2 2 2 8. 6 2 6 2 2 ג טפַאשניימעג

 222, , -. . 2 . ..םזינויצ רעד ןוא דנַאלננע

 228 . ,  .עיטַאמַאלּפיד עשיאעּפָארייא יד ןוא ?לארשיז-ץרא

 228 .. . םוטנדיי רענַאקירעמַא ןֹופ עלָאר עשירָאטסיה יד

 281 . . . עוויסנעפָא רעשיטילָאּפ ןייז ןיא םזינויצ רעד

 240 . 2 2. . 6 . 4. . עיצולָאװער עשיסור יד

 248 } 2 2 4 2 4 ןאיגעל ןשידיי םעד ןופ גנופאש יד

 280 , , . . . .  עיצאראלקעדז-רופלאב יד

 היא ןצ זיב עיצאראלקער-רופ לַאב רעד ןופ

 "רובסייוו, ס'דליפסַאּפ ךרוד עיצַאדיוװסיל

 (1930 רָאי ןיא) |

 2800 . . . . . . . טַאטשנריי ןופ ?לעווש רעד ףיוא

 2099 . . . . . . ןטַאדלָאס ןוא ןטַאמָאלּפיד ןשיווצ

 ןשידיי םעד ןופ ףמַאק רעד ןוא עוויסנעפא-חרזמ יד

 200 יי 7 יי יי = ןָאינעל

 רעד  ןּופ תּומ םייב ?ארשי-ירא ןוא טנעירָא ןיא עגַאֿל יד

 208 2 2 2 82 2 2 2 4 המחלמ-טלעוו רעטשרע

 281 . . . . . לַאנובירט-םולש רעלייסרעוו םעד רַאפ



 רעמילשורי רעד ןוא יח-לת ;םערוטש רעשיבַארַא רעד

 יי יי א יי א . . .  םָארנָאּפ

 יי יי ר יי = אמער-ןַאס ןופ ןסולשַאב יד

 רעד ךאנ גנונעװַאב עשיטסינויצ יד ןוא םוטנדיי סָאד

 יי יי = . חמחלמיטלעוו רעטשרע

 יד ןוא לארשיזץרא ןיא םישזער ס'לעוימעפ טרעברעה

 . . .  ןָאדנָאל ןיא ץנערעפנָאק-רָאי עשיטסינויצ

 יי , 1921 רָאי ןיא יַאמ רעקיטולב רעד

 "וטסינויצ  ןוא עיצַאלוטיּפַאק ס'לעוימעפ טרעברעה

 יי א יי יי = םזיטעפעד "רעש

 ןוא תונויסנ ערעװש ןופ הפוקת רעשינַארט ַא ןיא

 יי יי = ןפמַאק

 דַאבסלרַאק ןיא סערגנַאק רעשיטסינויצ רעטפלעווצ רעד

 , 1922 רָאי ןיא "ךובסייו , עטשרע סָאד

 ןעננומיטשַאב ענייז ןוא טָאדנַאמ-עניטסעלַאּפ רעד

 טאדנַאמ-עניטסעלַאּפ ןופ גנוקיטעטשַאב רעד ךָאנ

 דַאבסלרַאק ןיא סערגנַאק רעשיטסינויצ רעטנעציירד רעד

 רעמילשורי רעד ןופ גנונעפערעד יד ,הילע עטרעפ יד

 ס'לעוימיס ןופ ףוס רעד ןוא טעטיזרעווינוא

 , 0. 6 2 ג ג ג ש  ג .  . .  .  תוביצנ

 רעלאקידאר :"ץנענא רעשידיי, רעד ןגעוו ףמאק םניא

 יי . םוינאיזיוװער ןוא םזינויצ

 ןיוו זיא סערגנַָאק רעשיטסינויצ רעטנעצרעפ רעד

 . לארשי-ץרא ןיא םיזירק ןסיורג םעד תעב

 לעוַאב ןיא סערננָאק רעשיטסינויצ רעטנעצפניפ רעד

 ךָאנ טנעצרָאי א ןיא ,םוטנדיי ןוא םזינויצ ןופ ענַאל יד

 2 } המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 , ךיריצ ןיא סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטנעצכעז רעד

 1929 טסוגיוא ןיא םערוטש רעשיבַארַא



 ,לארשי-ץרא ןיא עיסימָאק-סגנושרָאפסיױא עשיטיוכ יד 8(

 ס'דליפסַאּפ דרָאל ןוא טכירַאב ס'נַאסּפמיס רעט

 :: + + + + + * .ג * "ךובסייוו , יינ

 טייז

48 

 רעד וצ זיב "ךובסייוו, ס'דליפסַאּפ דרָאל ןופ
 1948 רָאי ןיא לארשי תנידמ ןופ גנופַאש

 רעשירָאטַאזינַאלַאק רעשידיי רעד ןופ סערגָארּפ רעד
 יי יי = . לארשייץרא ןיא טעברַא

 . "ךובסייווג ס'דלימסַאּפ ןופ עיצַאקילבוּפ רעד ךָאנ

 לעזַאב ןיא סערגנָאק רעשיטסינווצ רעטנעצעביז רעד

 ס'רעלטיה ןוא םזיטימעסיטנַא-טלעו ןופ סקווװ רעד

 . דנַאלשטייד ןיא ןוחצנ
 ןוא םזינויצ םניא ןפמַאק עכעלרעניא עטפרַאשרַאפ

 יי י = ךרָאמדװָארָאזָאלרא רעד

 . גָארּפ ןיא סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטנעצכַא רעד

 -ץרא ןיא גנווושפיוא רעכעלטפַאשטריוװ רעסיורג רעד

 -יטסינויצ רעד ןיא סיזירק רעפיט רעד ןוא ?ארשי

 3 - + + + + + + + + עיצַאזינַאנרַא רעש

 ןרעצול ןיא סערגנַאק רעשיטסינויצ רעטנעצניינ רעד

 דולב עיינ ןוא לארשייץרא ןיא ענַאל עטפרַאשרַאפ יד
 ,הג 6  4 ןעורמוא עשיבַארַא עקיט

 ןַאלּפ-הקולח ס'ליּפ דרָאל ןוא ?יּפש-ןסילוק רעשיטילָאּפ

 ךיריצ ןיא סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטסקיצנאווצ רעד

 עסיורג ןוא זדייל ערעווש ןופ הפוקת רעשינַארט ַא ןיא

 יי א יי יי 7 סעיזוליא

 . . תוריזג עיינ ענייז ןוא ?ךובסייוו , עטירד סָאד

 סערגנָאק רעשיטסינוצ רעטסקיצנַאװצנואניא רעד

 5 + + +  + + + + + + + + ףנענ ןיא |
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 ןיא ןוא תולנ ןיא סנַאליב רעד :ןברוה ןופ ןטָאש ןיא (8

 , אש הא ג א 2 4 לארשידץרא

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ (4

 -נדיי ןשיאעּטָאריײא ןופ עינָאלָאריטרַאמ עכעלקערש יד (9

 . . . . . הלשממ סרעלטיה רעטנוא םוט |

 "טלעוו רעטייווצ רעד תעב בושי רעקידלארשי-ץרא רעד (0

 יי א יי = יי . . .  המחלמ

 םניא לייטנָא רעשידיי רעד ןוא "?עדַאנירב עשידיי יד, (+

 . 0... . .  םוירעלטיה ןגעק ףפמַאק-טלעוו

 . טייצ-סנירק רעד ןיא גנונעװַאב עשיטסינוצ יד (68

 -טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ טייקכעלקריוו עשידיי עייניד (9

 יי , יי "= . . .  תהמחלמ

 רעד ןגעק סעיצַאריּפסַא עשיטסינויצ רַאפ ףמַאק םניא (0

 . . . . טנַאמ-רַאטַאדנַאמ רעשילגנע

 סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטסקיצנאווצנואייוצ רעד (1

 , 0 יי כי לעזַאב ןיא

 -הקופח רעד ןֹוא ףמַאק רעשיטסינויצ רעקידרעטייו רעד (2

 ןט-29 םעד ,רעקלעפ עטקיניײרַאפ יד ןופ סולשַאב

 , 0... . . . . . . 1941 רעבמעװָאנ

 .ףמַאק-רעװּפָא רעד ןוא לארשי תנידמ ןופ גנופאש יד (9

 , עיזַאוװניא רעכעלטנייפ רעד ןנעק

 יי ר קלָאפ ןשידיי ןופ טייצ-לרוג רעד ןיא (4

 יי יי א יא א יי = עיפַארגָאילביב

 , . .  ןכַאז ןוא ןענָאזרעּפ ןופ רעטסיגער



 טרָאוװרַאפ
 דנַאב ןטייווצ םוצ

 -ַאב "םזינויצ ןופ עטכישעג , ןיימ ןופ דנַאַב רעטײװצ רעד

 1904 רָאי ןיא טיוט ס'לצרעה רָאדָאעט טניז הפוקת יד טביירש
 ַא ןיא'ס .1948 רָאי ןיא ?ארשי תנידמ ןופ ננופַאש רעד וצ זיב

 ,ךוב ןבלעז םעד ןופ עבַאנסיוא עטרעסערגרַאפ ןוא עטרעסעברַאפ

 ריא ןיא ןעגנאגרעד זיא ןוא המחלמ רעד רַאפ ןענישרעד זיא סָאװ

 .1989 רָאי םוצ זיב גנולדנַאהַאב רעשירָאטסיה

 ןופ עטכישענ , ןיימ ןופ דנַאב ןטשרע םוצ טרָאװרָאפ ןיא ןיוש

 ףיוא ןזיוועגנָא ךיא בָאה ,(194/ עבַאנסיוא רעזירַאּפ) "םזינויצ

 טעברַא ןייז ייב ןפערטנָא זומ סע עכלעוו ,ןטייקירעווש עסיורג יד

 ןטייקירעוװש עקיזָאד יד .םזינויצ ןופ רעביירש-עטכישעג רעדעי

 ןטייוצ םעניא ןרָאװעג רעטסנרע ןוא רעסערג ךס ַא ךָאנ ןענייז

 עשינַאילצרעה:-רַאפ יד ."םזינויצ ןופ עטכישענ , רעד ןופ דנַאב

 ןוא טריצילּפמָאק רעקינייו ןענייז הפוקת-לצרעה יד ןוא טייצ
 ,טיוט ס'?צרעה רָאדָאעט טניז ,ןרָאי עטצעל 44 יד יוװ ,טגייווצרַאפ

 קרַאטש 1904 ראי םעד טניז זיא גנונעווַאב עשיטסינויצ יד

 ןוא טריצנערעפיד קיטרַאנדישרַאפ ךיז טָאה יז ,ןסקאוועגסיוא

 / ןשיטילָאּפלַאיצַאס ןפיוא ייס ,טיבענ םעדעי ףיוא טרעסערגרַאפ

 | .ןלערוטלוק-קיטסייג ןפיוא ייס ןוא

 -ַאמעט עשירָאטסיה יד ןעלדנַאהַאב ֹוצ קידנּפעשסיוא ידכב

 תורוד ייווצ עטצעל יד ןיא ננונעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןֹופ קיט

 ַא ןבָאה טפראדעג ךעלטננייא ןעמ טלָאװ ,עטכישעגנ רעזנוא ןופ

 רעקידלאװעג א טימ ןוט וצ ןבָאה רימ .עידעּפָאלקיצנע עקיזיר

 רעשיטסינויצ רעד ןוא ןשינעעשעג ןוא ןעמענ ,ןטקַאפ ןופ עפש

 רעקידתונמחרבמוא ,רערעווש רעד רַאפ רדסכ טייטש רעקירָאטסיק
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 ןָאלטטַאר טושּפ טפָא ןיא'מ .םוצמצ ןופ טייקידנעווטיונ

 א ןעגנַאלרַאפ עכלעוו ,ןעמעלבָארּפ ןוא ןטקַאפ ןופ ?ובס ַא יבנל

 רעד טשינ ָאד ןיא'ס ,גנולדנַאהַאב ןוא ננולעטשטסעפ עיונעג

 -טּפיוה רעקיזָאד רעד ףיֹוא ךיז ןלעטשוצּפָא ךעלריפסיוא ץַאלּפ

 טימ ןיולב ,עיפַארנַאירָאטסיה רעשיטסינויצ רעד ןופ טייקירעוװש

 סָאד טלייצ ,?שמל ,טָא ,ןרירטסוליא סָאד רימ ןלעו ?ליּפשייב ןייא

 סערגנָאק ןשיטסינויצ ןטנעצרעפ ןופ ךוב-ןלָאקָאטָארּפ עֶלעיציִפָא

 ךוב רעזנוא ןיא .טַאמרַאפ-קורד ןסיורג ןופ ןטייז 1800 רעביא

 טכַאמ יו .ןטייז 18 זיולב סערגנָאק ןטנעצרעפ םעד רימ ןעמדיוו

 רעד ייס ןרעוו ןבעגענרעביא ןלאז ןטייז רָאּפ יד ףיוא זַא ,סָאד ןעמ
 "רַאפ - סערגנָאק יד ןֹופ גנולדנַאהַאב עשיטירק יד ייס ןוא ףױלרַאפ

 "טכַאמ לָאמטּפָא ןיא ליטס רעשיפַארנעלעט ַא וליפא ? ןעגנולדנַאה

 ַאמ ןשירָאטסיה ןשיטסינויצ ןופ םוטכייר ןסיורג םעד יבגל זָאל

 -ביִשעג םתס טשינ זנוא רַאמ סָאד זיא ףוס ?כ ףוס לייוו ,לאירעט

 -עטניא ןנוא ןיא טרפ רעדעי ןוא עטכישעג עשיטסינויצ רָאנ ,עט

 םעד ןייז רבונג רדסכ ךיז ןיא :טושַּפ ןומ'מ .,רעייט ןוא טנַאסער

 ןוא ןטקַאפ ןבענ ןעיײנרעבירַא ןנייוש טיס ןוא רצי ןשיטסינויצ

 טנַאסערעטניא יוזַא ןייז וצ זנוא ןעניישרעד סָאװ ,ןשינעעשעג

 | ,קיטכיוו ןוא

 רעד ןופ ןסירענּפָא טשינ ןיא םזינויצ ןופ עטכישעג יד

 "סיה רעשיטסינויצ רעד .טייקכעלקריוו רעניימעגנלַא ןוא רעשידיי

 רעד ןיא ןשינעעשעג ףיוא ןלעטשּפָא רדסכ ךיז זומ רעקירָאט

 יו רעֶדַא רעמ ,ןבָאה סָאװ ,עטכישעג רעניימעגלַא ןוא רעשידיי

 ,גנולקיװטנַא רעשיטסינויצ רעד ןופ גנַאנ םעד טסולפנייאַאב ,רעקינ

 ,ןטייקירעווש ןוא ןעמעלבָארּפ עיינ רעדיוו טפַאש סָאד

 יָארּפ ןופ סָאמ יד זיא ענַארפ עטריצילּפמָאק ןוא ערעווש רָאג ַא

 -רַאפ ןייז ןיא רעקירָאטסיה ןדעי רַאפ קיטיונ ןיא סָאװ ,ץרָאּפ
 סָאו ןוא ןעמענניירַא אי ןעמ לָאז סָאװ ,טעברַא רעכעלטרָאװטנַא

 ןעמענ ,ןטַאד עכלעוו ,םענעי ןופ ?יפיוו ןוא םעד ןופ ?יפיוו ,טשינ

 ביוא ןוא ,טשינ עכלעוו ןוא ןענעכייצרַאפ אי ןעמ לָאז ןטקַאפ ןֹוא
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 ןוא טוצמצה רוס רעד .גנַאהנעמַאזוצ ןכלעוו ןיא ןוא טפָא יו ,ָאֹי

 -ירעווש עטסקיטייוועגנָא ןוא עטסערג יד ןענייז סָאמ:ץרָאּפָארּפ יד

 -עג יד ןביירש םייב ,ןפמעק ֹוצ רדסכ טָאה'מ עכלעוו טימ ,ןטייק |
 | .םזינויצ ןופ עטכיש

 טשינ ןענייז עטכישעג ריא ןוא גנונעװַאב עשיטסינויצ יד

 טימ ןדנובעגפיונוצ ןענייז ייז ,ןפירנַאב עטייוו ןוא עטקַארטסבַא

 -רַאּפ ןוא ןפמַאק עריא טימ ,טייקכעלקריוו רעכעלגעטנַאט רעזנוא

 -בא ןייז וצ ןעימאב טשינ ךיז לָאז'מ יו .ןטפַאשנדייל עשיאייט

 ןעננומערטש ןוא ןעגנוריּפורג עֶלַא יבנל טכערעג ןוא וויטקעי

 ןוא גנולעטש רערָאלק ַא טימ ןעמוק ךָאד ןעמ ןומ ,םזינויצ םניא

 ,ןטקַאפ ןוא ןשינעעשעגנ עסיוועג וצ סחיב לייטרוא ןטרידיצעד |

 -ויצ ןיא טליײטרואַאב ןוא טריטנעמָאק טיטרַאגדישרַאּפ ןרעוו סָאװ

 -י | . ,רעגַאל ןשיטסינ
 -טפול ַא ןיא טשינ טביירש רעקירָאטסיה רעשיטסינויצ רעד

 זיא סָאװ ,טייקכעלקריוו ַא טימ טלגנירעגמורַא זיא רע ,םיור ןרעעל
 אלב רעדָא ןיעדויב ,ךיז זומ סָאד ןוא .שיאייטרַאּפ ןוא וויטקעיבוסו

 םעד ןופ רָאטיױא רעד יװ ,זיא'מ ןעוו ,טרפב ,ןקריווסיוא ,ןיעדוי

 ,רָאי רעקילדנעצ טניז רעוט רעשיטסינויצ רעוויטקַא ןַא ,ךֹוב ןקיזָאד
 טימ ךיז ןעימַאב :זיא רעקירָאטסיה ַא ןופ טכילפ-טּפיוה יד רעבָא

 ןיא וויטקעיבא ןייז וצ ןסיוועג ןטסעב םעד טימ ןוא תוחוכ עלַא

 ןייא ןטלעז זיא ,טקנוּפדנַאטש ןשירָאטסיה ןופ .עלַא יבנל טכערעג

 -רעדניא תמא רעד טגיל סנטסיימ ,לַארעביא ןוא דימת טכערעג דצ

 טָאה רעקירָאטסיה רעשיטסינויצ ַא ,ןעײטרַאּפ יד ןשיוװצ ,ןטימ

 רע ,ןורחא קסופ רעויטַאטירָאטיױא ןַא ןייז וצ טכער סָאד טשינ

 ןיא טפוש רעטשרעביוא ןַא סלַא טכַאמלופ ןייז ןזייוַאב טשינ ןָאק
 -סינויצ רעד זַא ,טשינ רעבָא טסייה סָאד ,םיכוסכס עשיאייטרַאּפ
 רענענייא ןַא וצ טכער סָאד ןבָאה טשינ לָאז רעקירָאטסיה רעשיט

 -ָאנָארכ ַא ןופ לָאר רעד וצ ןצענערגַאב זיולב ךיז לָאז ןוא גנוניימ
 ןָא ןטקַאפ ענעקורט טריטָאנ רעכלעוו ,טנַאלוקָאטָארּפ .ןשינָאל

 ןרַאטנעמָאק עקיזָאד יד רעבָא .ןלייטרוא ןוא ןרָאטנעמָאק ענעגייא
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 "טרָאװטנַארַאֿפ ,ןניווועג קיטניזרַאֿפ רעייז ןייז ןזוֿפ ןלייטרוא ןוא

 !טניימעג ךעלרע ןוא טרילומרָאפ ךעל

 וצ .םוינויצ ןופ עטכישענ , ןיימ ןיא טימַאב ךיז בָאה ךיא

 .ןטפאשרעננעק ןוא ןטפַאשנדייל עשיאייטרַאּפ עֶלַא ץוחמס ןביילב

 ךיא בָאה ןטקַאפ ןוא ןשינעעשעג עסיוועג ןנעוו גנוניימ ןיימ

 רעד טריטקיד רימ טָאה סע יו ,ךעלרע ןוא ןפָא טנַאזענסיױרַא

 רעקיזָאד רעד ,ןסיוועג שיטסינויצ ןיימפ ןוא תמא רעשיראטסיה

 לָאמניק ןיא רע רעבָא ,םענעננאמוא ןייז לָאמלייט ןָאק תמא

 רעד יירט ןבילבעג ןיב ךיא .,קידנקידיײלַאב ןוא ויסערגַא טשינ

 םעד יירט ךיוא קיטייצכיילג רעבָא טעטיוויטקעיבַא רעשירָאטסיה

 ןוא טרָאװ טימ ןיד ךיא ןכלעוו ,םזינויצ ןשיכולמ-שינַאילצרעה

 ,רָאי קילדנעצ ריפ ןיוש ,טפירש

 א ןענעכייצרַאט וצ טָאה עיפַארגָאירָאטסיה עשיטסינויצ יד

 ןופ לָאצ יד ןיילק רעייז רעבָא זיא ייברעד .רוטארעטיל עכייר ץנַאנ

 רעד ןופ טײטצגַאג א ןבענ וצ טוװורּפעג ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטיוא

 רעד ןֹופ ןטייקירעוװש יד ןבָאה םתס'נמ .עטכישענ רעשיטסינויצ

 ,רעקירָאטסיה עשיטסינויצ יד ןקָארשענּפָא עבאנפיוא רעסיורג

 -עגוצ רקיעב ןיא ,21180ס/3 01 2102180"/ .סיװָאלָאקַָאס םוזמ

 ןוא דנַאלננע ןיא ןקעװצ-עדנַאנַאּפָארּפ עשיטילָאּפ יד וצ ןעוועג טסַאּפ

 ס'מהעב ףלָאדא ,1018 רָאי םוצ ןיב גנולקיװטנַא יד טלדנַאהַאב

 (רערנעכ ייווצ ןיא) ,,16 210218015086 36669ט009" ; קרעוו סיורג

 -ַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ םייז עשיטערָאעט יד רעמ טביירשַאב

 לארשי ,גנולקיווטנא עשירָאטַאזינַאנרָא-שיטילָאּפ ריא יוװ ,גנונעוו

 שיטַאמעטסיס א ןפַאש וצ ווורּפ ַא זיא (שילגנע ןיא) ךוב סיגהכ
 טשִינ 953 ןיא שידײ ןיא ,עטכישעג רעשיטסינויצ ןופ ךוב-ןרעל

 ךעלריפסיוא םוינויצ ןופ עטכישעג יד לָאז סָאװ ,ךוב ןייק ןַארַאֿפ

 ןיימ .גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ןטייצ עטסטלע יד טניז ןעלדנַאהַאב

 זיא ןֹוא ןעוועג זיא (רעדנעב ייווצ ןיא) "סזיוויצ ןוס עטכישעג,

 רעשיטסינויצ רַאֿפ ךובטנַאה עקידתומלש עקיצנייא סָאד ןבילבעג

 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא עטכישענ
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 ַא לייוורעד זיא עטכישעג רעשיטסינויצ רַאפ ךובטנַאה סעדעי = |
 ןוא .רענעננולעג א ,רעקינייוו רעדָא רעמ ,ווורּפ רעשירענָאיּפ

 טרָאװרָאפ םעד ןיא ,קרעוו ןיימ ןרעוו טצַאשעגּפָא ךיוא ףרַאד ױזַא

 -ויצ ןופ עטכישעג , רעד ןופ עבַאנסיוא רעקידהמחלמראפ רעד וצ

 ןוװרּפ טשינ לע ךיא ,, :ןבירשעג ךיא בָאה (1988 רָאי ןיא) "םזינ

 ןענופעג ןיוש זיא ךוב ןיימ ןיא זַא ,ןרערוצנייא ערעדנַא ןוא ךיז
 רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ערעווש יד רַאפ גנוזייפ עטסעב יד ןרָאװעג

 -יטסינויצ עדעי ןזיא ,טנַאזעג יוװ ,עיפַארגָאירָאטסיה רעשיטסינויצ

 -ַאב ךיז בָאה ךיא ,טעברַא-ןרענָאיּפ ןימ א גנוביירש-עטכישעג עש
 ןוא םרָאפ רערעלוּפָאּפ ַא ןיא לָאז סָאװ ,קרעוו ַא ןפַאש וצ טימ

 רעשיטסינויצ רעד ןופ גנורעדליש עשירָאטסיה ַא ןבעג ךַארּפש
 ךיא .נָאט ןקיטנייה םוצ זיב ןטייצ עטסטלע יד טניז גנולקיװטנַא

 -ַאב רעד ןיא טכערענ ןוא וויטקעיבָא ןייז וצ טימַאב ךיז בָאה

 ,ךעלנעמ זיא סָאד טייוו יו ,ןשטנעמ ןוא םישעמ ןופ גנולייטרוא

 עסיוועג ןַארַאפ "םזינויצ ןופ עטכישענ, ןיימ ןיא ןענייז רעכיז

 רעבָא .עשיטסיליטס ייס ןוא עשיטקַאפ ייס ,ןטיײקכעלטקניּפמוא
 ןטייקירעװש יד ןופ הגשה עלַאמינימ ַא טָאה רעכלעוו ,רעדעי

 יד ןצַאשּפָא טכערעג טעו ,עטכישעג עשיטסינויצ ןביירש םייב

 ןיימ ןופ ןטייז 1200 יד ןיא טניל סָאװ ,גנוטסיײל-סטעברַא עסיורג

 ןוא רעשיטסינויצ רעד זַא ,ףֶָאה ךיא ."םזינויצ ןופ עטכישענ;
 -ענפיוא טײקרַאבקנַאד טימ טעוװ םוקילבוּפ-רענעייל רעשידיידםתס

 -עגנָא ןיימ רַאפ גנונױלַאב ַא ןייז סָאד לָאז ןוא ,קרעוו ןיימ ןעמ

 ,"רָאי רֶאּפ ַא ןופ ךשמב טעברא רעלופימ ,רעטננערטש

 ףרַאד ,קירוצ רָאי 14 טימ ןבירשעג ,רעטרעוו עקיזָאד יד וצ

 יי .ןבעגוצ טשינרַָאנ טנייה ךיא

 ךעלגעמ טייוו יוװ ןענייז "םזינויצ ןופ עטכישעג , ןיימ ןיא = |

 ןשינעעשעג עכעלטכישעג עלַא ןרָאװעג טלדנַאהַאב ךעלריפסיוא

 .גנֹוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ .סעיצולָאװע עשיטערָאעט ןוא

  טניז ,הפוקת עטצעל יד ןרָאװעג ןבירשַאב ץרוק ץנַאג זיא ןגעקַאד

 .ַא ןיא הביס יד .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םעד
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 ןוא ץנאטסיד עכעלטייצ עסיוועג ַא טגנַאלרַאפ עטכישעג :ערָאלק

 .ןורכז רעונוא ןיא שירפ וצ ךָאנ ןענייז רָאי 10 עטצעל יד

 טָאה "םזינויצ ןופ עטכישעג , ןיימ ןופ דנַאב רעטייווצ רעד

 סגנַאפנָא רעבָא טניישרעד רע .194/ .י עדנע ןעניישרעד טפרַאדעג

 ,רעסערג ןייז וצ ןזיװעגנסױדַא ךיז ןבָאה ןטייקירעוװש יד ,9

 :עירעטַאמ יד סרעדנוזַאב ,ןעזסיוארָאפ טנָאקעג סָאד בָאה ךיא יו

 ןזָאללטימ א רַאפ ןעוועג טכייל טשינ ןזיא'ס .,ןטייקירעווש טל

 -טרעדנַא קרעוו ןקיזָאד םעד רַאפ ןעקנעשוצקעוַא רעלעטשטפירש

 סָאד .טעברא רעקידנרעטַאמרַאֿפ ,רעוויסנעטניא ןופ רָאי ןבלַאח

 -וכס-טלעג עסיורג טסָאקענּפָא טָאה דנַאב ןטייווצ םעד ןבעגסיױרַא
 ,סָאד ןריזילאער וצ עבַאנפיוא ערעווש רעייז א ןעוועגנ זיא'ס .םימ

 רעכלעוו דצמ סעיצנעװבוס ןֶא ,ףליה רעלעיצנַאניפ רעדעי ןָא

 ,עיצוטיטסניא רעדָא עיצַאזינַאנרַא זיא'ס

 ,םינקסע קילדנעצ רֶַאּפ יד ןעקנַאד קיטכירפיוא ָאד זומ ךיא

 ןיא ןבָאה עכלעוו ,"ןטָאדלָאס עשיטסינויצ עטנַאקַאבמוא , טפָא

 -ואל רבעמ ןוא עּפָאריײא ןיא ,ךעלטעטש ןוא טעטש ערעייז עלַא

 ,ןפלָאהענ רימ םעד טימ ןוא דנַאב ןטשרע ןיימ טיײרּפשרַאפ ,סוניק

 ,דנַאב ןטייווצ םעד ןבענוצסיורַא ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא

 דנַאב ןטייוצ ןופ ףֹוס םוצ שינכייצרַאפ עשיפַארנַאילביב יד

 -יטסינויצ רעכייר רעד ןופ לייט םעניילק ַא זיולב טקיטכיזקירַאב

 רעד ןֹופ שינכייצרַאפ עלופ א ןבענוצסיורַא .רוטַארעטיל רעש

 עקיטכיוו ,ערעדנוַאב .א ןיא  עיפַארנַאילביב רעשיטסינויצ

 .עבאנפיוא

 -ויצ ןופ עטכישעג , ןיימ וצ לָאירעטַאמ ןשיפַארגָאטַָאפ םעד

 ,"רוסיה ןרק , ,"?ארשיל תמיק ןרק , :ייב ןעמוקַאב ךיא בָאה "םזינ

 ןופ עטכישעג רַאפ רעטנעצ-סגנושרָאפ ןופ וויכרַא  ןוא ָא"וויי

 .זירַאּפ ןיא "ןדיי עשיליוּפ

 ר ָא ט י ו א רעד |

 ן949 ץרעמ ןיא ,זירַאּפ
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 יולב יד ץלַאטש 6

 רך ןופ 3 בושי

 : ה טוטיריי עסייו

 םרעטַאלפ לארשי

1 

 א
: 

 ר ןוא טעטש עלַא רעב
 ר

 רב

2 

 יע :



 1904 רָאי ןיא טױמ ס'לצרעה רָארָאעט ןופ
 |917 רָאי ןיא עיצַארַאלקעד-רופלַאב דעד וצ זיב
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 סע רעדָא ןייז שיטסינויצ טעוװ םוטנדיי סָא 1
 יו ד ר ָא נג ס ק ַא מס ."ןייז טשינ ?לכב טעוו

 ןוא דנַאל ןייא ,ךַארּפש ןייא ,קלָאפ ןייא ,טָאנ ןייא ,,

 ןָא ז פ ל ָא װ ד ו ד ,"םזינויצ ןייא

 לארשידץרא זיא טעברַא רעלַאער רעד ןופ קעווצ רע דץ
 רַאפ ןוא קלאפ ןשידיי םעד רַאפ ןזייווַאב וצ זיא

 ןופ טייקיאעפ-סגנוטסייל יד טלעוו רעצנַאנ רעד

 װ ָא נע סש ט ? א י חי ."םזינויצ

 טייקינייא-לירד רעשיטסינויצ רעד ןופ עיזיוז י
 -ער רעה ,קלָאפ ןשידיי ןופ גנואיירפַאב יד :זיא

 עשידיי יד ןוא רוטלוק רעשיאערבעה ןופ סנַאסענ

 װ ַא כ א ר א ב ר ע ב ,"הנידמ

 "עיצַאּפיצנַאמעָאטױא , ןופ םידימלת יד ןביילב רימ,
 ."תוחוכ ענענייא ףיוא ןיולב ןענעכער ןוא

 {י קש י ס ו א .מ .מ

 ריא המוא עשידיי יד טיינַאב ?לארשי-ץרא ןיא

 ."דנַאל ןוא קְלָאפ ןשיווצ גנודניברַאפ ענעריולרַאפ

 ןיװ ע? וחי ר מ ש- | |
 עסיורג יד ןנָאלשעג טָאה המחלמ-טלעוו רעד טימ,

 - ."?ארשי-ץרא ןוא םוטנדיי ןרַאפ העש עשירָאטסיה
 ם ע ה ד ח א :

 ענעכָארבעצ ךרוד ןרעוו טיובעג טעװ לארשידץרא"
 ןלעװ ייז ,עטַאז ןוא עקיאור יד ,עצנַאג יד .רעצרעה

 ."דנַאל סָאד ןעיוב טשינ ןוא ןליופ ךיז

 ןָא ז 9 ענ ע צַא ק ? ר ע ב |



 טױט טלצרעה ךָאנ םזינויצ רעד (1

 -רַאֿפ גנונעוואב עשיטסינויצ יד טָאה טיוט ס'?צרעה טימ

 ,טייקרעכיז עטסוװַאבטסכלעז ריא ןוא ןַאלע ןקיטכעמ ריא ןריול
 ןייטש ןבילבעג גיהנמ ןסיורג םעד ןופ רבק םעד ייב זיא יז ןוא

 םייצ ערעננעל א טרעיודעג טָאה סע ;טרעטישרעד ןוא טלמוטעצ

 ןביֹוהעגנָא טָאה ןוא ןעמוקעג ךיז וצ רעדיוו זיא גנוגעוַאב יד זיב
 | ,געוו-סגנולקיװטנַא םעיינ ריא ןכוז וצ

 -רעה-ךָאנ עיינ יד טריזילַאטסירקסיױוא ךיז טָאה ךעלעמַאּפ

 ײװטסירעטקַארַאכ ןטסיײממַא ריא ,םזינויצ םנופ הפוקת עשינַאילצ

 -טנַא עמַאזגנַאל ןוא עליטש ַא ,עיצולַאװע יד זיא גנוניישרעד עש
 רעפיט ַא ןופ טייצ א ןעוועג זיא הפוקת ס'לצרעה תעב ,גנולקיוו

 -רעטרַאשמ יד ,ןבעל ןשידיי םניא עיצולָאװער רעדנזיורבפיוא ןֹוא
 רַאפ זיא'ס ,ןדנווושרַאפ טיוט ס'לצרעה ךָאנ ןענייז ןעגנונּפָאה
 עיצַארנימע-ןסַאמ יד זַא ,ןרָאוװעג רָאלק חנחמ רעשיטסינויצ רעד
 יפל ןיא ?טָאטשנדיײ  ןופ בַאטשסאמ םעד טיול עיצַאזינָאלָאק ןוא

 ןיא טמוק רעמ ןוא רעמ ץלַא .ךַאז עלַאער-טשינ ַא ןרָאװעג העש

 -תולנ יד ןיא טעברַא-סטראװננעק יד םזינויצ ןופ דנורגרעדַאפ

 ןוא עשיטַארקָאמעד יד ךיז ןקרַאטשראפ עּפָאריײא ןיא ,רעדנעל
 טסקַאװ ןבעל ןשידיי םניא ףיוא ,ןעננומערטש עשיטסילַאיצָאס
 ןופ העּפשה יד (1908 רָאי ןופ) עיצולָאװער רעשיסור רעד טניז

 עשיטסינויצ יד .ןעננוטכיר עשיטילָאּפ ןוא עקיטסייג עקיזָאד יד

 ןוא עשיטַארקַאמעד יד וצ ןסַאּפוצ ךיז זֹומ קיטילָאּפ-סטרַאװנגעק
 -ןיא רעד טסקַאװ אמונ םזינויצ םניא ,ןעגנוזָאל עשיטסילַאיצַאס
 ףמַאק רעד .ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ-שיטסילַאיצָאס יד ןופ םולפ
 עימָאנַאטױא רעלַאנָאיצַאנשידיי ַא רַאפ ,טכער עלַאנָאיצַאנ רַאפ
 -ילּפמָאק םע ,גנוטיײדַאב ערעדנוזַאב ַא עגַארפ-רוטלוק רעד טיג
 ךיז טלקיװטנַא סע ןוא ןדיי ייב םעלבָארּפ-ןכַארּפש רעד ךיז טריצ
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 יד .ןטסישיריי ןוא ןטסיאערבעה יד ןשיװצ ףמַאק רעסייה ַא
 -ץרא ןיא עיצַאזינָאלַאק יד :טעברַא עשיטסינויצ עכעלטנגייא
 רעשיטסינויצ-יבבוח רעקילָאמַא רעד ןופ ךשמה א טרעוו לארשי

 םזינַאילצרעה םנופ טָאה יז םגה ,טייקיטעט רעשירָאטַאזינָאלָאק

 -עדָאפ ןוא תוגשה ערעסערג ןופ גנווש ןטיירב םעד טנרעלעג

 ךָאנ רעריפ עשיטסינויצ עטסניירסולפנייא יד ןופ רענייא .,ןעגנור

 ברע ,1908 רָאי ןיא סױרַא טינ ,ץקשיסוא ,מ ,מ ,טיוט ס'לצרעה

 סָאװ ;ימַארגָארּפ רעוא, רֹושָארב ןייז ,סערגנָאק ןטעביז םעד

 רעשינַאילצרעה-ךָאנ רעיינ רעד ןופ ןימאמ ינא רעד ןרָאװעג זיא

 לכ-םדוק טריגַאּפָארּפ טפירש עקיזָאד יד .םזינויצ םניא הפוקת

 "ץרא ןיא טעברַא עשירָאטַאזינַאלָאק עלַאער ,עכעלגעט-גָאט יד

 + "ימַאב עשיטילַאּפ יד ןופ בצמ םעד ףיוא קידנקוק טשינ ,לארשי

 -נעצ עשהכולמ ערעדנַא ןיא ןוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעגנוא

 -לַאנָאיצַאנ יד הףרַאד טעברַאעיצַאזינַאלָאק רעד רעסיוא .,ןערט

 תולג ןיא ייס ןוא לארשייץרא ןיא ייס ,גנויצרעד עשיאערבעה

 .עיצַאזינַאנרֶא רעשיטסינויצ רעד ןופ עבַאנפיוא-טּפיוה יד ןייז

 בילוצ ,ןרעוו טריזילַאנָאיצַאנ ?ארשיד-ץרא ןיא זומ טעברַא יד

 -דנַאטש ןשימָאנַאקע ןופ ןיא רעטעברַא רעשידיי רעד סָאװ ,םעד

 ןפַאשעג לָאז ,רעבַארַא יד יבגל קיאעפ-ץנערוקנַאק טשינ טקנוּפ

 עקיליוויירפ ַא תולג ןיא טנגוי רעשידיי רעטנוזעג רעד ןופ ןרעוו

 טעװו סָאװ ,טייצ-טסניד רעקירָאי-יירד א טימ ,יײמרַא-סטעברַא

 ,"וליב , ןופ טסייג ןיא טכילפ עלַאנָאיצַאנ ריא ןליפרעד
 סָאו ,םזינויצ םניא ןעגנובערטש ןוא ןעגנומערטש עיינ יד

 -עט רעלַאנָאיצַאנ ַא ןגעוו ּפיצנירּפ ס'לצרעה וצ דוגינב ןבָאה

 ,ייר רעטשרע רעד ןיא טקורעגסױרַא ,טַאטשנדיי ןוא עירָאטיר = |

 ןענייז ,רוטלוק ןוא טעברַא ןופ עיצַאזילַאנָאיצַאנ ןגעוו ןעגנוזָאל

 ןיטרַאמ ייב ןעמוקעג קורדסיוא םֹוצ םרָאפ רעמערטסקע ןַא ןיא

 -רַאמ ."ןטסינויצ-רוטלוק , ענעפורעג ױזַא ערעדנַא ייב ןוא רעבוב
 ןוא םירבח ענייז ןופ ייר רעצנַאג ַא טימ ןעמַאזוצ) רעבוב ןיט

 -עג זיא סָאװ ,הטיש עשיטסינויצ ַא טרינַאּפָארּפ טָאה (םידימלת
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 ,'סעה ךרוד ןרָאװעג טנַאזענסיורַא הפוקת רעשינאילצרעה-ראפ

 -םיֹוא זיא הטיש רעקיזָאד רעד טיול ,םעה דחא ןוא ן'יקסנעלַאמס

 ןפיוא טשינ ךיז טריזַאב םזינויצ םנופ רקיע רעד זַא ,ןעמוקעג

 -נָאד םניא רָאנ ,עירָאטירעט רעשידיי רענענייא ןַא ןופ ּפיצנירּפ

 ןופ .גנונעװַאב ןוא גנויצרעד ,יידיא רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ טַאמ

 רָאנ ןעוועג זיא קיטסימ רעד וצ זיב גנורעטסייגרַאפ רעקיזָאד רעד

 קיטסימ וצ נעװו םעד עקַאט זיא רעבֹוב ןיטרַאמ ןוא ,טירש ןייא

 ןופ קעװַא ןיא גנונעוואב עשיטסיניצ יד רעמ סָאװ .ןעגנַאגעג

 יד ןרָאװעג ןיא רעקרַאטש ץלַא ,עינָאלָאעדיא-טַאטשנדיי רעד

 טָאה .לצרעה .הטיש רעשיטסימ-קיטסיינ רעקיזָאד רעד ןופ העּפשה

 ןוא קיטסימ ןופ ךעלסענ עגנע יד ןופ טריפעגסיױורַא םזינויצ םעד

 -שיטיִלָאּפ ןופ געוו ןכעלנינעק ,ןטיירב םעד ףיוא ,טעברַאניילק

 טָאה טיוט ןייז ךָאנ עיצקַאער יד ,טיײקכעלטַאטש רעלַאנָאיצַאנ

 "סינויצ-יבבוח רעטלַא רעד וצ ןריפקירוצ טלָאװעג םזינויצ םעד

 רעבָא .קיטסימ רעטקיטסיײגרַאפ ַא וצ ןוא עיצַארטליפניא רעשיט

 -נדיי ןופ ןכייצ ןיא ןזיא סָאװ ,עיצַאזינַאנרָא עשינַאילצרעה יד

 ךיוא ךיז ןיא טָאה ,(1897) לעזַאב ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ,"טַאטש

 ןופ טפַארק עשינויח עסיורג א טגָאמרַאפ טיוט ס'לצרעה ךָאנ

 יד ןעװעג רבוג ,ףוס ל2 ףוס ,ןכל טָאה יז ,םזינויצ ןשיטילָאּפ
 -סירקסיוא ךיז ןיא טָאה ןוא ןעגנַאלרַאפ ןוא ןעגנומיטש-עיצקַאער

 םעניא ןעננוטכיר עשירָאטסיה יירד עלַא ןופ עזעטגיס יד טריזילַאט

 רעשיטיִלַאּפ ,לארשי-ץרא ןיא טעברַא עלַאער-שיטקַארּפ) .םזינויצ

 עזעטניס רעקיזָאד רעד ןיא טשרע .(םזינויצ-רוטלוק ןוא םזינויצ
 ןקידנסַאפמוא ץִלַא ,ןשינָאמרַאה ןייז ןענופעג םזינויצ רעד טָאה

 -ךס רעד ןעוועג זיא םזינויצ רעשיטעטגיס רעד רעבָא .,קורדסיוא

 ס'לצרעה ךָאנ .סעצָארּפ ןטריצילּפמָאק ןוא ןגנַאל ַא ןופ ?כה

 טשרע ןעמוקענרָאפ גנונעוואב רעשיטסינויצ רעד ןיא זיא טיוט

 -יזילַאטסירק ןקיזָאד םעד ןופ ןּפַאטע עטסרעווש יד ןופ רענייא

 ,סעצָארּפ-סגנור

 רעד ןיא ןענייז סָאװ ,ןעגנואיושנא יד ןופ עזעטניס ןימ ַא ןעוו
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 סָאװ ,תועּפשה טקריוועגטימ ךיוא םעלַא םעד ייב ןבָאה סע

 -ידיי ענעדישרַאפ .חנחמ רעשיטסינויצ רעד ץוחמ ןעמוקעג ןענייז
 -שידיי יד טיובעגנסיוא ןוא טמיטרַאפ ןבָאה רעקנעד ןוא רעביירש עש

 א ןוא גנוי ךָאנ ןעוועג ןיא סָאװ ,גנויושנא-טלעוו עלַאנָאיצַאנ

 / יד ןופ רענייא ,םיובנריב ןתג ר"ד ,וויטימירּפ וליפא לָאמ ךס

 רעכיב ייר עצנַאג ַא סױרַא טינ ,רעביירש עשידיי עטסכיירטסייג

 םניא תולנה תלילש ןשינַאכעמ םעד ןרינענ עכלעוו ,ןרושָארב ןוא

 .-וצ רעקרַאטש ץְלַא ,רָאי ןדעי טימ זיא סָאװ ,םיובנריב .םזינויצ
 -לענָאיצידַארט ןיא טכוז ,םוטנדי-חרזס םוצ ןרָאװעג ןדנוּבעג

 רע ;המוא רעד ןופ תוחוכ עשינויח יד רענייטשסנבעל ןשידיי

 -ַאֹל יד טפרַאװ ןוא רוטלוס טא ךַארּפִש עשידיי יד טריזָאעטָאּפַא

 -נריב וצ טנעָאנ קיטסייג ,"!ןויצ רַאפ רעכליב זיא ?ארשי , ;גנוז
 ,ףיװַאנבוד .ש םורַא ךיז טריּפורג סָאװ ,גנוטכיר יד טייטש ן'מיוב

 -ָאיצַאנ ַא ןופ םַארנָארּפ רעד .רעקירָאטסיה ןשידיי ןטמירַאב םעד

 -נירּפ ַא טרעוו רעדנעל-תולג יד ןיא עימָאנַאטיױוא-רוטלוק רעֶלַאנ

 רעשידיי רעד ןיא ןעײטרַאּפ עלַא ןופ ?ײטדנַאטשַאב רעלעיּפיצ

 יד ייב טָאה גנוטכיר .רעקיזָאד רעד ןיא העּפשח עסיורג ַא .סָאג

 יד, :ןפור רוטרַא ר"ד ןֹופ ךוב סָאד טאהעג ןטסינויצ-ברעמ

 .1904 רָאי םניא ןענישרעד ןזיא סָאװ ,"טרַאװנגעק רעד ןדיי

 . סלָאמַאד ןיא ,רעטרעלעג רעשידיי-שטייד רעננוי -ַא ,ןיּפור ,רד |

 טימ רע טסילש ךוב ןייז .םזינויצ ןופ טייוו ןענַאטשעגנ ךָאנ

 ךיז טעו'ס וו ,ןייז טרָאד טעװ ןויצ , ;רעטרעװ -עקידננלאפ

 -טנַא ןוא ליצ ןוא טרעוו ןייז טָאה סָאװ ,םוטנדיי קרַאטש ַא ןפַאש

 רעכעלשטנעמ-ןיימענלַא רעד טימ גנודניברַאפ ַא ןיא ךיז טלקיוו

 ר"ד ןופ גנושקקיוװטנַא עכעלנעזרעּפ ,עקידרעטעּפש יד ."רוטלוק

 -קַארּפ ןוא רעקיטערָאעט ןשיטסינויצ ןטנענימָארּפ ַא וצ ןיּפור

 גנולעטשנייא ס'ניּפור ןופ טייקיטייזנייא יד ןזיוואב טָאה רעקיט

 רעד ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג סלָאמַאד זיא יז .1904 ראי םניא
 עיצקַאער ַא םַלַא ןעמוקענ זיא סָאװ ,עזָאעטָאּפַא-תולג רעקרַאטש
 ךיוא .הפוקת רעשינַאילצרעה רעד ןופ תולגה תליפש םעד ןנעק
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 -ענ ,טייצ רעד טימ םזינויצ רעד טָאה ענַארפ רעקיזָאד רעד ןיא
 תלילש) .ןעגנוטכיר עמערטסקע עדייב ןשיווצ עזעטניס ַא ןפַאש

 ,(תולנ ןופ עזָאעטָאּפַא ןוא תולנה

 זיא םויק ןשידיי םניא ןעמעלכָארּפ עֶלַא יד ןֹופ טייז רעד ןיא

 ןיא םוטנדיי םניא .רעגַאל רעשירָאטַאלימיסַא רעד ןענַאטשעג

 עיצַאלימיסַא יד רעבָא ,ןיכרע יֹונש רעקידרדסכ ַא ןעמוקעגרָאפ

 עטלמישרַאפ ,עטלַא עריא יוניש ןדעי ןָא ,טרזחענרעביא טָאה

 ןוא םזינויצ רעד ךיז טָאה ,טיוט ס'לצרעה ךָאנ ,תעב .,ןעמנָאד

 -גכוז ,טקינײּפעג םוטנדיי עקידעבעל עצנַאנ סָאד ךיוא םיא טימ

 -עיצַאלימיסַא סָאד ןיא ?ןיהוו ;ענַארפ רעד ףיוא הבושת ַא קיד |

 ןקיטציאזויב ריא רעטייו ןעננַאגעג ,ןדירפוצ ןוא טָאז ,םוטנדיי

 -עביל ןֹופ רעריט רעשינָאלָאעדיא רעד ,רעגײג קיטדול ר"ד .ךרד

 רעצנַאנג רעד רַאפ ןירכמ !יא ,דנַאלשטייד ןיא םוטנדיי ןלַאר

 -לעוּפ ַא ןיא םזינויצ רעד :טלעו רעשידיי-טשינ ןוא רעשידיי

 ,קלָאפ שידיי ןייק ןַארַאפ טשינ זיא'ס ,םזיטימעסיטנַא ןופ אצוי

 לייו ,םוטנדיי ןרַאפ ךעלרעפעג ןוא ךעלדעש זיא םזינויצ רעד

 ייז ווו ,תוכולמ יד יבנל ןדיי יד ןופ םזיטָאירטַאּפ םעד טנקייל רע

 ,םזינויצ םניא ןפמַאק ןוא ןעמעלבָארּפ עכעלרעניא יד ןופ .ןעניווו

 םעד ברע ,ענַארפיַאדנַאנוא רעד םורָא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ

 ןוא ןעזעגנ זיולב ךַאז ןייא עיצַאלימיסַא יד טָאה ,סעדגנָאק ןטעביז
 גנוטלַאּפש א ףיוא טייהנגעלענ עכעלקילנ ריא רַאפ יד :טפָאהעג

 -רַאפ עקיזָאד יד ןטכינרַאפ ןוא ןכערבעצ טעוו סָאװ ,םזינויצ םעניא

 | ,גנונעוַאב עטסַאה

 וצ ךעלנעממוא ןוא ןטיהרַאפ וצ םזינויצ ןיא גנוטלַאּפש יד

 -ענענרעביא עֶלַא ןופ הנאד עסיורג יד ןעוועג עקַאט זיא ,ןכַאמ

 טיוט ס'לצרעה ךָאנ דלַאב .רעפמעק ןֹוא רעריפ עשיטסינויצ ענעב

 ,טעטימאק-סנָאיצקַא ןסיורג םעד ןופ גנוציז ַא ןעמוקענרָאפ זיא

 .,גנונעװַאב רעד ןיא ענַאל ערעווש יד טדערענמורַא טָאה'מ ווו
 זיא'ס .גיהנמ ריא ןָא ןבילבעג בצמ ןשינַארט ַא ןיא זיא סָאװ

 ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,גנוטייל עשירָאזיװַארּפ ַא ןרָאװעג ןפַאשַאב
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 .זניא ,ןהַאק .רד ,שעקאק .רד) רעדילנטימ-.ק .א רעניוו ריפ יד ןופ

 ייוצ ןופ םעד רעסיוא ןוא (קערָאמרַאמ רַאקסָא ןוא יקצענעמערק

 -רַאמ רעדנַאסקעלַא ,רד ןוא גרעבנירג ,? ,י) ןטסינויצ עשיטילָאּפ
 ווָאנעלשט .רד) רעגאז-ןיינ יד ןֹופ רעיײטשרָאּפ ייווצ ןוא (קערָאמ
 -רָאפ רעד ןיירַא ךיוא זיא גנוטייל רעד ןיא ,(ןיקשיסוא .זניא ןוא

 ,רעמייהנעדָאב .מ .רד טפַאשנַאמסדנַאל רעשטייד רעד ןופ רעציז

 "וצ רעד עגונב .גנולעטש-סימָארּפמָאק ַא ןעמונרַאפ טָאה רעכלעוו
 -יטסינויצ רעד ןופ שארב ןלעטש וצ טנכערעג ןעמ טָאה טפנוק

 ץיז ןטימ ןענָאזרעּפ יירד ןופ םוירָאטקעריד ַא עיצַאזינַאגרָא רעש
 ןגָאלשעגרַאפ זיא םוירָאטקעריד ןופ רעציזרָאפ סלַא ,לעזַאב ןיא
 -עג ,טיוט ס'לצרעה ךָאנ ,טָאה רעכלעוו ,יודרָאג סטַאמ ןרָאװעג

 טָאה יודרָאנ .גנונעװַאב רעד ןיא טעטירָאטױא ןטסערג םעד טַאה
 -ייל יד ןעמענוצרעביא טגָאזעגּפָא ,תוביס עטַאװירּפ בילוצ ,רעבָא

 -ענכרוד םוירָאטקעריד ַא ןופ ןַאלּפ רעד זיא םעד טימ ןוא גנוט

 -עג ויא סָאװ ,עיסימָאק-סגנושראפסיוא .יד זיא לייוורעד ,ןלַאפ

 טכירַאב רעד .עזייר ריא ןופ ןעמוקענקירוצ ,ַאדנַאנוא ןייק ןעגנַאג
 -סיורַא ךיז טָאה'ס ,קיטסניג טשינ ןעוועג זיא עיסימָאק רעד ןופ

 נױט ַאדנַאנוא ןיא עירָאטירעט ענענַאלשעגרַאפ יד זַא ,ןזיוועג !

 -ימָאק-סנָאיצקַא רעד .עיצַאזינָאלַאקןסַאמ רעשידיי ַא רַאפ טשינ

 קימיטשנייא טָאה ,טכירַאב ןקיזָאד םעד ךיז רַאפ קידנבָאה ,טעט
 ךיז לָאז רע זַא ,סערגנָאק ןטעביז םעד ןרידנעמָאקער וצ ןסָאלשַאב

 זיא'ס .טקעיָארּפ ןשינַאקירפַא םעד טימ ןעמענרַאפ רעמ טשינ

 עשידיי ענעדישרַאפ יד ייב ןגערפוצנָא ןרָאװעג ןסָאלשַאב ךיוא
 -סמ ןענייז ייז יצ ,ןטפַאשלעזעג-עיּפָארטנַאליפ ןוא -עיצַארנימע
 ןוא גנונכער רענענייא ףיוא ןריפכרוד ןוא ןעמענוצרעביא םיכ
 יי .טקעיָארּפיַאדנַאנוא םעד טײקכעלטרָאװטנַארַאפ

 טשינ ךָאנ ןיטולחל זיא ןסולשַאב עקיזָאד יד טימ רעבָא

 רעטעביז רעד טשרע .עגַארפיַאדנַאנוא יד ןרָאװעג טקידיילרעד

 ןייז ןגָאזסױרַא ןינע ןקיזָאד םעד ןיא טפרַאדַאב טָאה סערגנַאק

 אלא ןיא הנחמ רעשיטסינויצ רעד ןיא .ןיד-קסּפ םענעדישטנַא
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 ױדרַָאו ס עט



2 

 -סערגנָאק יד ברע עיצַאטינַא עכעלטפאשנדייל א ןעמוקעגרָאפ
 ןוא ןיצ-יויצ סלַא טריזינַאנרַא ךיז ןבָאה סרעגנָאז-ןיינ יד .ןלַאװ

 .ףמַאק-לַאו םוצ ןטערטענוצ עינרענע רעטסערג רעד טימ ןענייז
 -ימָאד ַא ןעוועג סולפנייא רעייז זיא דנַאלסור ןיא סרעדנוזַאב
 זעלָאּפ עלעיצעּפס ַא סױרַא טינ ווָאנעלשט לאיחי .רד .רעקידנרינ
 -ַאל טימ ,טּפַאלקעצ עכלעוו ,?עקירפַא ןֹוא ןויצ , :טפירש עשימ
 -ַאירָאטירעט ַא ןופ ווװרּפ םעד ןטנעמונרַא עשירָאטסיה ןֹוא עשינ

 יי .עגַארפ-ןדיי רעד ןופ גנוזייפ רעשיטסיל
 ןטסקעז ןפיוא טָאה סָאװ ,רענַאל םעד ןופ עיצַאוטיס יד

 ןעוועג זיא ,ןעמיטש ןופ טעטירָאיַאמ עסיורג יד טַאהעג סערגנָאק

 םוצ) רעגָאז-ָאי יד ןופ לייט רעניילק ַא' רָאנ .ערעווש ַא רעייז !
 -רָאטירַעט עלעיּפיצנירּפ ןופ ןענַאטשַאב זיא  (טקעיֶארּפדַאדנַאנוא
 . לייוו ,?ארשידץרא אקוד וואל זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטסילאי
 ןַא ,דנַאל שידיי ַא ןרעוו- ןָאק עירָאטירעט עקידנכערּפשטנַא עדעי
 עּפורנ-ןטסילַאירָאטירעט רעקיזָאד רעד ןופ שארב ,?ארשייץרא
 ,רעלעטשטפירש רעשידיי-שילגנע רעטמירַאב רעד ןענַאטשעג זיא
 טנַאז סערגנָאק ןטעביז םעד ברע עדעד ַא ןיא .ליוגנַאז לארשי -
 - -גנַאז "!ךוּפיחל טשינ ןוא דנַאל סָאד טּפַאש קלאפ סָאד , :ליװגנַאז !

 ָאט ,ןגיוט טשינ טעװ ַאדנַאנוא ביוא זַא ,ךיוא טרעלקרעד ליוװ |
 ַא ןגעו דנַאלגנע וצ ןרילעּפַא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד טעװ |
 רעגָאז-ָאי יד ןֹופ טייהרעמ עסיורג יד רעבָא .עירָאטירעט .דעיינ |

 .רעגנעהנָא-לארשי-ץרא ענעכַארּפשעגסױא ןופ ןענַאטשַאב זיא
 -וא רעד רַאפ טמיטשעג ייז ןבָאה סערגנָאק ןטסקעז םעד היוא
 גיהנמי רעטבילַאב רעד טגנַאלרַאפ טָאה ױזַא לייוו ,עיסימָאקדַאדנַאנ

 ךָאנ .םזינויצ ןשיטילַאּפ םניא הטיש ןייז טימ לצרעה רָאדָאעט

 וצ ןעגנַאגעגרעביא רענָאז-אי יד ןופ ךס ַא ןענייז טיוט ס'לצרעה

 .ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא'ס יו ,םעדכַאנ טרפב ,ןויצדינויצ יד
 .עיסימָאק-ַאדנַאגוא רעד ןופ טכירַאב רעקיטסנינמוא רעד

 ןעמונעגנָא סערגנָאק םֹוצ פמַאקילַאװ רעד טָאה ?ייוורעד
 דנַאלסור ןיא ,ןעמרָאפ עשימרוטש ןוא עכעלטפַאשנדייל רעמ ץלַא
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 יד ןטערטראפ ןטסילַאירָאטירעט יד ןֹופ טקנוּפדנַאטש םעד סָאה

 -ַאב ,יקסווָאניסַאי .וודַא ןֹוא םַאטשלעדנַאמ .פָארּפ םורַא עּפורג

 -לעדנַאמ ,טָארּפ ןֹופ גנולעטש יד ןעוועג זיא דנלַאפפיוא סרדנוז

 -ביירסולפנייא ןוא עטסטלע יד וצ טרעהעג טָאה רעכלעוו ,םַאטש

 טציּפשענוצ ךיז טָאה ףראש רעייז ,דנַאלסור ןיא ןויצ-יבבוח עטס

 "וצנירפ םעד ןֹוא םזינויצ ןלעיּפיצנירּפ םעד ןשיוװצ ףמַאק רעד -

 ןענייז סָאוו ,ןעגנוריּפורגירעטעברא יד ייב םזילַאירָאטירעט ןלעיּפ

 -שיטסינוצ יד .גנונעװַאב רעשיטסינויצ רעד וצ ןענַאטשענוצ

 טָאה ןעננוריּפורג עקיזָאד יד ןֹופ עינָאלָאעדיא עשיטסילַאיצַאפ

 סָאד ןוא ןנַאלדנורג עשימאנַאקע-שיטסילַאירעטַאמ ףיוא טריזַאב

 ,םזינויצ םוצ יוװ םזילַאירָאטירעט םוצ טסַאּפעגוצ רעמ ןעוועג זיא

 -רעטעברא עשיטסילַאיצַאס-שיטסינויצ יד יקַאט טָאה םעד בילוצ

 ,(ןטסילַאיצָאס-ןטסינַאיס :ןעמָאנ ןשיסור ןטיול רעלוּפָאּפ) ײטרַאּפ
 -ַאירָאטירעט ןֹופ טקנוּפדנַאטש ןטיוא טלעטשענ ךיז טָאה עכלעווו

 -עדילַאיצַאס עשידיי יד יו ,עבאנפיוא ערעטכייל ַא טַאחעג ,םזיל

 רעב רעטנוא ןיא סָאװ ,ןויציילעוּפ ײטרַאּפ-רעטעברַא עשיטַארקָאמ

 .,לארשי-ץרא .יירט ןבכילבעג גנוריפ סיװָאכַטרַאב;

 -ביר ייווצ טריזילַאטסירקסױא ךיז ןבָאה ןויצדינויצ יד ייב = |
 ,גנֹוטייל ס'ווָאנעלשט .הד רעטנוא עטקיסעמענ ַא ענייא ,ןעגנוט
 -ןיצ רעד ןופ טייהנייא יד ןעוועטאר וצ טימַאב ךיז טָאה עכלעוו

 עלַאקידַאר יד ,גנוטכיר עטייווצ יד תעב ,גנוגעװַאב רעשיטסינ
 ַא םזינויצ םניא ןריפכרוד טלָאװעג טָאה שארב ןיקשיסוא טימ
 לָאמ עלַא רַאפ לָאמנייא לָאז סָאװ ,עיצַארעּפָא עזָאלסטכיזקיר
 -ערטש ןוא ןעגנומיטש עשיטסילַאירָאטירעט יד ןצ ןכַאמ פוס ַא
 ,עיצאזינַאנרַא רעשיטסינויצ רעד בלַאהרעניא ןעננוב

 (ץייווש) גרובײרפ ןיא ןעמוקענרָאפ זיא סערגנָאק םעד ברע
 -אב ןענייז סע רעכלעוו ףיוא ,ןויצ-ינויצ יד ןופ ץנערעטנָאק ַא

 ןטעביז ןפיוא קיטקַאט רעד ןופ סעינילטכיר יד ןרָאװעג טמיטש

 ,סערגנָאק



 סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטעביז רעד
 | לעזַאב ןיא . |

 -ינויצ יד ןוחצנ ַא טגנערבעג ןבָאה סערגנָאק םוצ ןלַאװ יד

 סָאװ ,ןטסילַאיצָאס-ןטסינויצ יד טימ ןטסילַאירָאטירעט יד ,ןויצ
 ךיז ןבָאה ,?מוט ןסיורג ַא טימ עיצַאטינַא רעייז טריפעג ןבָאה

 | | .טייהרעדנימ עניילק רעייז ַא סלַא ןזיװעגסױרַא
 טייצ רעד ןיא ןעמוקענרָאפ זיא סערגנָאק רעטעביז רעד

 עשיטסינויצ יד ,לעזַאב ןיא 1905 טסוניוא 2 םעד זיב יִלֹוי 27 ןופ

 טימ טָאה ,טלעו רעצנַאנ רעד ןיא טייקכעלטנפע עשידיי ןוא

 עכעלרעייפ יד .סערגנָאק םנופ ןטַאטלוזער יד טרַאוװרעד גנונַאּפש

 ןופ קנעדנָא םעד ןרָאװעג טעמדיװעג ןזיא גנוציז-סננונפערעד

 רעציזרָאפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ידרַאג ססַאמ .לצרעה רָאדָאעט

 -רַאפ םעד ןגעו עדער עלופ-ס?ליפעג ,עכעלרעה ַא ןטלַאהעג טָאה

 -עג רעשידיי רעד רַאפ גנוטיידַאב ןייז ןוא גיחנמ םענעברָאטש

 סערגנָאק ןטמותירַאפ םעד רַאפ ןבָאה רטרעוו ס'יודרָאנ .עטכישי

 סלַא ייס זיא סָאװ ,טלַאטשעג עלַאינעג ט'לצרעה טרעביוצעגסיוא

 -לךייא ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןעֹוועֶג רעריפ סלַא ייס ןוא שטנעמ

 סָאװ, ,יודרָאנ טגָאז ,"ביוטש-ןשטנעמ ןופ , .טייקנייש ןוא טייק

 ַא ןֿפַאשעג לצרעה טָאה ,ליצ ַא ןָא ןוא ןליוו ַא ןָא ןעוועג זיא

 -ַאב ךיז רע טָאה ןסנַאניפ ןָא ,טָאלפ ַא ןָא ,ײמרַא ןַא ןָא ,קלָאפ
 וצ ,חוכ טימ זיולב ךיז ןענכער סָאװ ,ןעננורינער יד ייב טימ

 -יג ַא ןעוועג ןיא סָאד .קלָאפ ןשידיי םעד רַאפ דנַאל ַא ןעמוקַאב

 ךיז טלָאװ רעטסקיטומ רעד רעכלעוו רַאפ ,עבַאנפיוא עשיטנַאג

 י ."טקערשעגקירוצ -

 ןוא ןכעלנייועג ַא ןיא ןרָאװעג טלייטעג זיא סערגנָאק רעד

 ןעוועג זיא סָאװ ,עגַארפדַאדנַאנוא יד ,ןכעלנייווענרעפיוא ןַא ןיא

 -עג טלדנַאהַאב ןזיא ,ןעגנוטַארַאב יד ןופ טקנוּפלַארטנעצ רעד

 -יודעג טָאה רעכלעוו ,סערגנָאק ןכעלנייוועגרעסיוא ןפיוא ןרָאװ
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 רעייז ןעוועג ןענייז ןטַאבעד יד .גָאט ןבלַאה א ןוא ייווצ טרע

 ןופ טקנוּפדנאטש םעד ,שימרוטש וליפא טפָא ןוא ךעלטפַאשנדייל

 לארשי טקירדענסיוא ןטסטלובמא ןבָאה ןטסילַאירָאטירעט יד

 -ַאיצָאסטסינויצ רענַאקירעמַא יד ןופ רעריפ רעד ןוא ליװגנַאז

 יד ןעוועג ןזיא עיצַאטנעמונרַא רעייז .ןיקריס ןמחנ .רד ןטסיל

 ןַא ןעמוקַאב ?כיםדוק ףרַאד קלאפ עשידיי סָאד :עקידנגלָאפ

 טעוו ןַאטלוס רעד זיב ןטרַאו טשינ ןָאק'מ ,עירָאטירעט ענעגייא

 וומ'מ ,למיח םוצ טיירש טיונ עשידיי יד ,לארשי-ץרא ןבעג זנוא

 עיצַארענענעד ןופ הנכס רעד רַאפ קלָאפ עשידיי סָאד ןעועטַאר

 -מַא טָאה ןויצ-ינויצ יד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד .גנַאגרעטנוא ןוא

 טָאה רע .ווָאנעלשט .י .רד ןטערטרַאפ ןטסעבמַא ןוא ןטסרָאלק

 ןיא יז ,עלעירעטַאמ ַא רָאנ טשינ זיא טיונ עשידיי יד ;טרעלקרעד

 ַא םתס טשינ ןבָאה ףרַאד קלָאפ עשידיי סָאד .עקיטסייג ַא ךיוא

 ןעוועג זיא דנַאלרעטַאפ רעזנוא ,דנַאלרעטָאפ ַא רָאנ ,עירָאטירעט
 שידיי ַא ןעיובוצסיוא ידכב ,לארשי-ץרא אבהל ךיוא טביילב ןוא

 רעד ןופ טעטיױויטקַא עצנַאג יד ןריזיליבָאמ ןעמ ןומ ,דנַאל
 רעד ןופ ןדיי יד ןלעװ לארשייץרא רַאפ רָאנ .המוא רעשידיי

 דנַאל ַא ןוא קלאפ ַא ,תונברק עקיטיונ יד ןעגנערב טלעוו רעצנַאג

 ןביילב סָאװ ,סעיצידַארט עשירָאטסיה טימ ןדנובעגפיונוצ ןענייז

 ןיא רָאנ ,79כ2 ןוא דיחי ןֹופ המשנ רעד ןיא טלצרָאװרַאפ ףיט

 רעטנעצ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןרעוו ןפַאשענ ןכל ןָאק ?ארשידץרא

 | | | ,םוטנדיי-טלעוו ןופ

 רעסיוא זַא ,ןזיװעגסױרַא טלוב ךיז טָאה עטַאבעד רעד תעב
 -ַאפ ךָאנ ןענייז ןטסילַאירָאטירעט ןוא ןטסיגנויצ עטרירַאלקעד יד

 ןפיוא ייז ןעייטש לעיּפיצנירּפ סָאװ ,ןטַאגעלעד סערגנָאק ןפיוא ןַאר

 -ַארנימע יד זַא ,ןטלַאה ייז רעבָא ,לארשידץרא ןופ טקנוּפדנַאטש

 ַא טגנַאלרַאפ עּפָארייא-חרזמ ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןופ טיונ-עיצ

 -וא ןיא  עיצַאזינָאלַאק רעכָאנַאטױא ןַא ךרוד הבושת עלענש

 גנומיטשּפָא רעד ייב .עירָאטירעט רערעדנַא ןַא ןיא רעדָא אדנַאג

 ןבָאה ןטסילַאירָאטירעט יד ,סענעצס עשימרוטש וצ ןעמוקעג זיא
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 ,ןלַאװ יד טשלעפעג ןבָאה ייז זַא ,ןויצ-ינויצ יד ןפרָאװעגרָאפ !

 סננרָאמוצ ףיוא טשרע ןוא גנוציז יד ןסיירעביא טזומעג טָאה'מ ן

 -נײרַא ןענייז סָאװ ,ןנַאלשרָאפ יד רעביא טמיטשענּפָא ןעמ טָאה

 ןבָאה ןנַאלשרָאפ יד .טעטימָאק-סנָאיצקַא ןכרוד ןרָאװעג ןנַָארטעג

 | :חסונ ןקידננלָאפ טַאהעג

 -סינויצ יד :טרעלקרעד סערגנַאקטסינויצ רעטעביז רעד (1

 -טנורג םייב טפעפ ךעלרעטישרעדמוא טלַאה עיצַאזינַאנרָא .עשיט

 וצ, טבערטש יז ןכלעוו טיול ,םַארגָארּפ רעלעזַאב ןופ ּפיצנירּפ

 ןשידיי ןרַאפ םייה עטרעכיזעג ךעלטכער- ךעלטנפע ןַא ןפַאש

 ךיוא יו ?טימ סלַא ױזַא ּפִא טפרַאו ןוא "?ארשי-ץרא ןיא קלאפ

 לארשייץרא ץוחמ טייקיטעט עשירָאטַאזינָאלַאק עדעי קעווצ סלַא

 ,רעדנעל עשינכש עטסטנעָאנ ענייז ןוא

 ןופ גנוריגער רעד ןקירדוצסיוא .טסילשַאב סערגנָאק רעד (2 !

 -ָאּפָארּפ םעד רַאפ קנַאד ןטספיט םעד טעטסעיַאמ רעשיטירב ןייז

 -כרוד טרָאד ידכב ,עקירפַא-חרזמ שיטירב ןיא עירָאטירעט ַא ןרינ

 םעדכָאנ .טכער .עמַאנָאטיױא טימ עיצַאזינַאלַאק עשידיי ַא ןריפוצ

 טכירַאב ריא. טגנערבעג טָאה עיסימָאק-סגנושראפסיוא יד יו !

 יד זַא ,סערננָאק רעד טלַאה ,עירָאטירעט רעקיזָאד רעד ןגעוו !

 םעד טימ ןמענרַאפ רעמ טשינ ךיז ןָאק עיצַאזינַאנרַא עשיטסינויצ
 ,גַאלשרָאפ-ַאדנַאנוא

 ,רעטנוא טכיירטש ןוא טנַאמרעד סערגנָאק רעטעביז רעד (8 |
  -ַאטס-עיצַאזינַאנרַא ןשיטסינויצ םנופ 1 הַארנַארַאּפ םעד יפל זַא
 ,ןדיי ענינעי יד עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד םורַא טמענ , טוט
 .?םַארגָארּפ רעלעזַאב ןטימ ןענַאטשרַאפנייא ךיז ןרעלקרעד עכלעוו

 ַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז ןגַאלשרָאפ עקיזָאד יד
 ,ןטסילַאירָאטירעט יד ןופ רעריפ רעד .טייהרעמ רעקידלַאװעג

 !יא טקעיארּפ-ַאדנַאגוא רעד ֹוא ,ןַאד טרעלקרעד ליוגנַאז לארׂשי

 רעד רָאנ סערגנָאק ןשיטסינויצ םעד טשינ ןרָאוװעג ןנַאלשעגרָאפ

 .ןטוטַאטס עריא טיול ןיא עכלעוו ,קנַאבילַאינָאלַָאק רעשידיי

 יָארּפ ןיקריס .1 .רד .רעדנעל עלַא ןיא ןטעברַא וצ טקיטכערַאב
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 "ָאֹמ ןוא ןסולשאב-סערגנַאק ענעמונעגנָא יד ןנעק ףרַאש טריטסעט

 ַא ,סערננָאק םעד ןזָאלרַאפ וצ ןטסילַאירָאטירעט עלַא ףפיוא טרעד

 "עס ַא טעדנירג ןוא סערגנַאק םעד טזָאלרַאֿפ טייהרעדנימפ עניילק

 ,עיצאזינאנרַא עשיטסילַאירָאטירעט עטַארעּפמ

 ןִָא ךיז טביוה ,סערגנָאק ןכעלנייווענרעסיוא םעד ןסילש ןכָאנ

 ןגַארפ יד טימ רקיעב ךיז טקיטפעשַאב רעכלעוו ,רעכעלנייוועג רעד
 -ינויצ יד ,לארשי-ץרא ןיא טעברַא-עיצַאזינַאלַאק רעלאער א ןֹופ

 -ַָאטירעט יד רעביא ןוחצנ ַא ןטלַאהענּפָא טשרע ןבָאה סָאװ ,ןויצ

 גנונעװַאב רעד ןֹופ עינרענע עצנַאנ יד טציא ןליוו ,ןטסילַאיר

 -ץרא ןיא טעבראניילק רעשיטקַארּפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןפרַאוו

 עכלעוו ,ןטסינוצ עשיטילַאּפ יד ףיוא ןטערט םעד ןגעק .לארשי

 ןרעװ טלדנַאװרַאפ טעװ עיצַאזינַאנרָא ס'לצרעה 'זַא ,ארומ ןבָאה

 -רנַאטש םעד .תודוגא עשיטסינויצ-יבבוח ןופ עלַארטנעצ ַא ןיא

 -מא ןטַאבעד יד תעב ןבָאה םזינויצ ןשיטילָאּפ םעד ןופ טקנוּפ

 יד ןופ רעציזרָאפ רעד ,רעמײהגעדַאב .מ .רד ןטערטרַאפ ןטסרָאלק

 ןופ רענייא ,סערָאמרַאמ רעדגַאטקעלַא .רד ןוא ןטסינויצ עשטייד

 -רעד טָאה רעמייהנעדָאב ,רד .ןלצרעה ןופ טניירפ עטסמיטניא יד
 -רַא-עיצַאזינַאלַאק עטסנרע ןַא ןבייהנָא טשינ ןענָאק רימ :טרעלק
 -ונימ א ןעמוקַאב טשינ ןבָאה רימ ןמז ?ב ?ארשי-ץרא ןיא טעב

 ןוא ןענָאק רימ סָאו .סעיטנַארַאג עשיטילָאּפךעלטכער ןופ םומ

 דנַאל סָאד ןשרָאפוצסיױא ,ןיא טנעמָאמ ןקיטציא ןיא ןָאט ןפרַאד

 לָאז'מ זַא ,טנרָאװ קערָאמרַאמ .א ,רד .סעיסעצנָאק ןברעוורעד ןוא

 רעסעדָא ןימ ַא ןכַאמ טשינ עיצַאזינַאנרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ

 -ענפיוא זיא ,ןטסינויצ עשיטילָאּפ יד ןופ תונעט יד ןנעק ,טעטימַאק

 ןיא רעכלעוו ,גרוברַאט ָאטטִא .רד טסינויצ רעשטייד רעד ןטערט

 -עניטסעלַאּפ רעד ןופ שארדב ןענַאטשעג סערננָאק ןטסקעז םעד טניז

 יד זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד ןטערטרַאפ טָאה גרוברַאו .עיסימָאק

 ערעזנוא ןקראטשראפ טעו לארשי-ץרא ןיא טעברַא עשיטקַארּפ

 דנַאל סָאד ךעלטפַאשטריװ ָאזְלַא ןזומ רימ .ןעגנוימַאב עשיטילָאּפ
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 ןעמ ןָאק רעטוַאשט םעד ןָא זַא ,תמא טשינ זיא'ס ,ןרעבָארעד

 | ,לארשי-ץרא ןיא ןטעברַא טשינ
 ןסיורג ַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא עדער סגרוברַאװ

 ןבָאה סָאװ ,ןטסינויצ עשיטקַארּפ ענעפורעג ױזַא יד ךרוד לַאפייב

 םעד .טקנוּפדנַאטש ןקיזָאד םעד ןטערטרַאּפ ןלצרעה יבגל ןיוש

 -סָאס .רד םָאנָארנַא ּפִא טיג עיסימָאק-עניטסעלַאּפ רעד ןופ טכירַאב

 ךס ַא עיסימָאק-עניטסעלַאּפ יד טָאה ןעלטימ עניילק טימ .,ןיק
 | | | | ,ןוטעגפיוא/

 רעד ןגעו ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז סָאוו ,סעיצולָאזער יד

 יָארּפמָאק ַא ןגָארטעג ןבָאה לארשידץרא ןיא טעברַא .רעשיטקַארּפ

 -ויצ רעט-/7 רעד :רעקידננלָאפ זיא חסונ רעייז ,רעטקַארַאכ-סימ

 -שיטילַאּפ רעד טימ קיטייצכיילג זַא ,טסילשַאב סערגנַאק-ןטסינ

 -טנורג עלַאער ַא סלַא ,ןעמוקרָאפ זומ ,טייקיטעט רעשיטַאמָאלּפיד

 םעד טיול ,טעברַא רעשיטילָאּפ רעד ןופ גנוציטשרעטנוא ןוא עגַאל

 -םיוא רעשיטַאמעטסיס רעד ,םַארגָארּפ רעלעזַאב ןופ טקנוּפ ןטד1

 -נעטשלופ (1 :ךרוד ,?ארשידץרא ןיא סעיציזָאּפ ערעזנוא ןֹופ יוב

 ,רוטלוקירגַא ןופ גנוציטשרעטנוא (2 ;טעברַא-סגנושרָאּפרעד רעקיד

 נַאגרָא רעשימָאנָאקע ןוא רעלערוטלוק (8 .וװו .א ,א עירטסודניא

 ןעיצוצ ךרוד בושי ןקידלארשי-ץרא םעד ןופ גנוביוה ןוא עיצַאז

 "ץרא ןיא ןריפוצנייא ךיז ןעימַאב (4 ;תוחוכ עלעוטקעלעטניא עיינ

 ןענייז סָאװ ,טכער ןוא גנוטלַאװרַאפ ןיא ןעמרָאפער יד ?ארשי

 סערגנָאק רעט-7 רעד .דנַאל םנופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ קיטיונ

 "יפ ןוא עשיטַאמעטסיסיטשינ ,עזָאלנַאלּפ עדעי ּפִא רעבָא טפרַאװ

 .עיצַאזינָאלָאק-ןיילק עשיּפָארטנַאֿפ

 ןופ לַאװ יד ןעוועג זיא סערגנַאק ןרַאפ עבַאנֿפױא ערעווש ַא

 ןייז רבוג ןענָאק לָאז עכלעוו ,גנוטייפ רעקידנכערּפשטנַא ,רעיינ ַא

 רעשיטסינויצ רעד ןיא ןפַאשענ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטייקירעווש יד

 יד ןֹופ ןײגקעװַא םעד ךָאנ ןוא טיוט סלצרעה ךָאנ עיצַאזינַאגרָא |

 ַא וצ ענַארפ רעקיזָאד רעד ןיא ןעמוקעג זיא'ס .ןטסילַאירָאטירעט

 רעד .ןטסינויצ עשיטקַארּפ ןוא עשיטילַאּפ יד ןשיוװצ סימָארּפמָאק
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 עי טי דותח } (++ ,ור יד ט = יי : : + וד + יי ירא רחוק דירארלאזרז רורעראירערקרקירפ

 ןָאופלָאװ דוד

 עוצַאזינַאגרָא-טלעװ .נווצ רעד ןופ טנעדיזערּפ (ן'לצרעה ךָאנ) רעווג רעד



 -טימ ןביז ןופ ןענַאטשאב זיא טעטימָאק-סנַאיצקַא רעגנע רעיינ

 ןהַאק סובָאקַאי ,(ןָאדנָאל) גרעבנירג .ל .י :ייז ןופ יירד .רעדילג
 טרעהעג ןבָאה (זירַאּפ) קערָאמרַאמ רעדנַאסקעלַא .רד ןוא (גַאַאה)

 -ישיק) ןייטשנרעב-ןהכ .רד ;יירד ןוא גנוטכיר רעטשרע רעד וצ
 גרוברַאװ ָאטטָא .ּפָארּפ ןוא (סעדָא) ןיקשיסוא .מ ,זניא ,(וועינ

 . ןעועג זיא דילנטימ רעטעביז רעד .רעטייווצ רעד וצ --- (ןילרעב)

 ,ןויצ-בבוח רענעבעגעגרעביא ,רעקילָאמַא ןַא ,(ןלעק) ןָאוּפלַאװ דוד
 עטסעב ןוא עטסעיירט יד ןופ רענייא ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ
 -ַאב זיא ןהָאזפלָאװ ,לצרעה רָאדָאעט ןופ רעטעברַאטימ ןוא טניירפ
 -ַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןֹופ טנעדיזערּפ םוצ ןרָאװעג טמיטש
 רעד זַא ,נהנמ א ןרָאװעג זיא סערגנַאק ןטעביז םעד טניז ,עיצ

 רעציזרָאפ רעד ןייז טשינ ףרַאד עיצאזינַאגרַא העד ןופ טנעדיזערּפ
 | | .  ..סערגנָאק םנופ

 - ,קנַאב-לַאינָאלָאק רעד ןופ גנולמַאזרַאפילַארענעג ..רעד ףיוא = |

 טייהרעמ יד טָאה סערגנָאק ןֹופ ףוס םייב ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ
 טוטַאטס םעד ןרעדנע וצ ןסָאלשַאּב ןטסילַאירָאטירעט ייד ןגעק
 -ץרא ןיא זיולב ןטעברַא ןענָאק לָאז קנַאב יד זַא ,ןיז םעד ןיא
 ןטייקירעוש יד בילוצ .רעדנעל עקידתונכש יד ןיא ןוא ?ארשי

 ךיז טָאה ןטפַאשלעזעג-סעיצקַא ןגעו ץעזעג ןשילגנע םעד  דצמ |
 .ןגעו זיא גנַאלנרָאי .ןריפכרוד טזָאלעג טשינ גנורעדנע עקיזָאד יד
 טָאה רעכלעוו ,סעצָארּפ ַא ןליװגנַאז טימ ןרָאװעג טריפענ 'םעד

 | יי ר ,טלעג ךס א טסָאקעגּפָא
 - עטכישעג רעשיטסינויצ רעד ןיא טָאה סערגנָאק רעטעביז רעד =
 טימ ןעוועג ןדנוברַאפ זיא עכלעוו ,הפוקת-לצרעה יד ןסָאלשעגּפָא
 עיינ ַא ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,ןעגנונעּפָאה-רעטרַאשט עפיורג
 -ץרא ןיא טעברַא רעשיטַאמעטסיס רעבָא רעניילק ןופ הפוקת
 . גנֹונעװַאב עשיטסינויצ יד טָאה .סערגנַאק רעטעביז רעד .לֵאּרשִי

 -רָאנ ןוא טריטנעמעצ לענָאיצַאזינַאגרָא ייס ןוא שינָאלָאעדיא ייס

 סָאװ ,גנוטלַאּפש ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג סָאד זיא רעדייל .,טרימ

 .גנוגעװַאב רעד ןופ ןַאלע םעד טכַאװשענּפָא ןרָאי ליפ ףיוא טָאה !
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 דנַאלסור ןיא ןעמָארנַאּפ יד ןוא עיצולָאװעד יד (3

 ולרַאֿפ רעֶד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,זיא 1905 גנילירפ ןיא

 -רע יד דנַאלסור ןיא ןכָארבעגסיױא ,ןַאּפַאי טימ חמחלמ רענער

 םעד ןבעגכָאנ טזומענ טָאה רַאצ רעד ,עיצולַאװער עשיסור עטש

 "סנָאק רעטשרמולכמ ַא ןרָאוװעג ןפַאשענ זיא'ס ןוא ןליוו-סקלָאפ

 יד רעבָא .(אמוד) טנעמַאלרַאּפ ַא טימ םישזער רעלענָאיצוטיט

 ןקירדרעד וצ ןסָאלשַאב ןבָאה טילשומ עשיסור ערענָאיצקַאער

 רעקלעפ יד ןופ ףמַאק-סטייהיירפ םעד טולב שידיי ןופ םי א ןיא

 -עננָא ךיז טָאה 1881 רָאי ןיא יוװ ,עירעּפמיא רעשירַאצ רעד ןיא

 ,ןעמָארנַאּפ ןופ עילַאװכ עקידארומ א דנַאל ןצנַאנ םניא ןביוה

 ךרוד ןרָאװעג טריזינַאנרַא טקערידמוא ןוא טקעריד ןענייז סָאװ

 -קִא ןיא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןעמָארנָאּפ יד .ןשטנעמ-סננוריגער

 -עלק ןיא ,רעטרע 088 ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןוא 1908 רעבָאט

 -עג ןעמָארנָאּפ יד ןענייז טריפענכרוד ,טעטש ערעסערג ןוא ערענ

 -רַאפ ,) ,"תואמ עצראווש , יד ןֹופ סעדנַאב עטנפַאװַאב ךרֹוד ןרָאוו

 .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסיכרַאנָאמ א . ,("קלָאפ ןשיסור ןֹופ דנַאב

 ןוא עטמַאַאב-סגנורינער עכיוח ךרוד ןרָאוװעג ןפַאשעג זיא סָאװ

 יי יי .,ענַארכַאדייצילַאּפ רעד

 ךרוד טזָאלעג טָאה טעטימָאק:-סנָאיצקַא רעשיטסינויצ רעד |
 ןופ ףױלרַאפ םעד ןֹוא תובס יד ןשרָאפסיױא יונעג ןיקצָאמ ןָאעל
 ןיקצָאמ טָאה ןעדניל .א םינָאדװעסּפ םעד רעטנוא .ןעמָארנַאּפ יד
 ;:רעדנעב ייוצ יגאלרַָאפ ןשידוײ םעד ןיא ןבעגענסױרַא

 יד זַא ,ןזיווַאב ןבָאה עכלעוו ,"דנַאלסור ןיא ןעמָארנָאּפ-ןדיי יד,

 -ָאטקָא םעד ףיוא הבושת ַא ןעוועג ןענייז ןעמָארנַאּפ-רעבָאטקָא

 טיול .ןבעגסיורַא טזומעג טָאה רַאצ רעד ןכלעוו ,טסעפינַאמ-רעב !

 ןרָאװעג טענגרהרעד ןדיי 1000 ךרע ןַא ןענייז קיטסיטַאטס רעד

 .טריבַארעצ ןענייז .סעילימַאפ עשידיי רעטנזיוט .רעקילדנעצ ןוא

 : | ,ןרָאװעג
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 א ןפַאשעג לַארעביא טעמכ ךיז טָאה ןעמָארנָאּפ יד תעב
 טנגוי עשידיי יד טקיניירַאפ טָאה רעכלעוו ,ץושטסבלעז רעשידיי

 ןא ןעועג זיא ץושטסבלעז םנופ ףמַאק רעד .ןעײטרַאּפ עלַא ןופ

 ןפמעק טזומעג טָאה טגננוי עשידיי יד .רעשיארעה ךעלנייוועגמוא
 ,"תואמ עצרַאוװש , יד ןופ ןענַאגילוכ עקיטולב יד ןגעק רָאנ טשינ

 ןבָאה עכלעוו ,רעטילימ ןוא ייצילַאּפ ךיז ןנעק טאהעג ךיוא טָאה יז

 .שידיי ןופ רעדילנטימ יד ףיוא ןסָאשעג קידתונמחרבמוא םוטעמוא |

 ןענייז ןבעל ןוא דובכ ןשידיי םעד רַאפ פמַאק םניא ,ץושטסבלעז
 -עג רעד ןיא .ץושטסבלעז ןשידיי ןופ רעדילנטימ 1952 ןלַאפעג

 -טסבלעז , ;?טיּפַאק סָאד טעװ ,סנַאסענער ןשידיי םעד ןופ עטכיש

 "עה ןוא רעכעלרעה ַא ןביילב דימת ףיוא ,"דנַאלסור ןיא ץוש
 .טייקטיירג-תונברק ןוא טומ ןשידיי ןופ זייװַאב רעשיאר

 עריא טימ ןוא טלסיירטעגפיוא טָאה עיצולָאװער עשיסור יד
 עצנַאג סָאד ןסירענטימ ןעננוגעווַאב עכעלטפאשנדייל-שימרוטש

 -ֵנָא ןכיירלאצ ַא ןעמונעג טָאה טננוי עשידיי יד .םוטנדיי עשיסור

 ןשיסור ןופ ףמַאק ןרענָאיצולַאװער ,ןטנפָאװַאב םעד ןיא ?ייט

 יד .םזירַאצ ןשירַאברַאב ,ןטסַאהרַאפ םעד ןגעק טַאירַאטעלָארּפ

 טבעלעגרעביא ןבָאה בשומה םוחת ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןענייז ןקיירטש עשיטילָאּפ ןוא עשימַאנָאקע .ןטייצ עשימרוטש

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז רדסכ .גנוניישרעד עכעלגעטינָאט ַא ןעוועג

 -ישרַאפ יד ןשיוװצ סעיסוקסיד ןוא סעיצַארטסנַאמעד ,ןעגניטימ

 -עג טריזיטילָאּפ קידלַאװעג זיא סַאג עשידיי יד ,ןעײטרַאּפ ענעד
 . ךיז טעװ דלַאב זַא ,ןביולג רעפיט ַא טשרעהַאב טָאה עלַא .ןרָאװ
 טעװ סָאװ ,גנונדרַא עיינ ַא ןפַאש םזירַאצ ןופ תוברוח יד ףיוא

 יד ךיוא .םכותב ןדיי יד ךיוא ןוא רעקלעפ עשיסיור יד ןעיײרּפַאב

 ןרָאװעג ןסירעגטיס ןיא ץנעגילעטניא ןוא טנגוי עשיטסינויצ

 ןיא טעברַא עשיטסינויצ יד .ןעננומיטש-הלואנ עקיזָאד יד ךדֹוד !

 -עג םעה-דחא טָאה םנהל .ןרָאװעג טקיסעלכַאנרַאפ ירמגל טעמכ

 -ָאיצולָאװער יד ךרוד ןריפרַאפ ןזָאל טשינ ךיז לָאז'מ זַא ,טנרָאװ

 .סעיזוליא ערענ
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 זיב טרעיודעג טָאה עכלעוו ,עילאווכ-ןעמָארנַאּפ עקיטולב יד

 ןרַאפ רָאנ טשינ עפָארטסַאטַאק א ןעוועג ןיא ,1906 רֶאי םוצ

 -ּפִא קרַאטש ךיוא טָאה יז ,קלָאפ ןשיסור ןופ גנארד-טטייהיירפ
1 

 ,ןעננונעפַאה ענעכירטענרעביא ןוא עלַאערטשינ יד טכַאוװשעג

 יבנפ םזינויצ ןֹוא םוטנדיי ןשיסור ןיא ןענַאטשטנַא ןענייז עכלעוו

 ,ננוגעװַאב רערענַאיצולַאװער רעד
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 הרותח'רפס ַא ן3 ןרי

 .ָאװיי, ןופ ץיוַאב ןיא ,(עירָאגלוב ןיא טעװעטַארעג)
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 טעברַא-סטרַאװננעק עשיטסינויצ יד (4

 ץנערעּפנָאק רעטרָאפנניטלעה יד ןוא דנַאלסור ןיא

 -יטיִלַאּפ קרַאטש עיצולָאװער עשיסור יד טָאה טנָאזעג יו
 -ויצ יד ןסירעגטימ ךיוא טָאה יז ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד טריז

 -סקע םעד ןשיווצ קידנעייטש .ץנענילעטניא ןוא טננוי עשיטסינ

 -דחא ךרוד ןרָאװעג טקידערּפעג ןיא סָאװ ,ףולגה-תלילש ןעמערט
 -ערטסקע רעד ןוא ,רעקיטערָאעט עשיטסינויצ ערעדנַא ןוא םעה

 .ש ךרוד ןרָאװעג טרינַאּפָארּפ זיא יז יוװ ,עזָאעטַאּפַא תולג רעמ

 ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס-שידיי ענעדישרַאפ יד ןוא ווָאנבוד

 ןשיווצ עזעטניס יד ןענופעג ןוא טכוזעג םזינויצ רעשיסור רעד טָאה

 -סעלַאּפ-שיטסינויצ רעד ןוא טעברַא-סטרַאװנגעק רעשיטילַאּפ רעד

 ןיא) ַאמוד רעטשרע רעד וצ ןלַאװ יד ןיא .טייקיטעט רעשיזעניט
 ערעדנוזַאב ַא סלַא ןטסינויצ יד ךיז ןקילײטַאב (1906 גנילירפ

 . -בָאקַאי .ודַא ,קורב .רד) ןטַאדנַאמ ףניפ ןרעבָארעד ןוא ײטרַאּפ

 -נעזָאר טַאקָאװדַא ,ןָאזלענעצַאק .רד ,ןיוועל והירמש .,רד ,ןָאז

 ידַאר-ויסערגָארּפ ריא בילוצ ,ַאמוד עטשרע יד זיא ,עודיכ ,(םיוב

 ,גנוריגער רעד ךרוד ןרָאװעג טזיילענפיוא ?עטשנעמַאזוצ ןלַאק

 -טנעעג ףיורעד טָאה רעדילנטימ-ַאמוד יד ןופ ?ייט רעסיורג ַא

 ןפורעג טָאה רעכלעוו ,טסעטָארּפ ןרענָאיצולַאװער ַא טימ טרעפ

 טשינ ןוא ןרעייטש-הכולמ ןייק ןלָאצ וצ טשינ קלאפ עשיסור סָאד

 -עגרעטנוא יד .("טסעפינַאמ רעגרָאביװ,) רעטילימ ןיא ןעניד וצ
 -ענוצ ןרָאװעג ןענייז טסעּפינַאמ ןקיזָאד םעד רעטנוא ענעבירש
 ךיוא זיא ייז ןשיווצ .גנוטרָאװטנַארַאפ רעכעלטכירעג ַא וצ ןגניוצ

 -סור ןזָאלרַאפ טזומעג טָאה רעכלעוו ,טטעל וחירמש ריד ןעוועג

 עטסרעלוּפָאּפ יד ןֹופ רענייא ןרָאװעג ןָא טלָאמעד ןופ ןוא דנַאל

 ענעדישרַאפ יד ןיא רעלעטשטפירש ןוא רענדער עשיטסינויצ

 | ,טזיירַאב טָאה רע עכלעוו ,רעדנעל
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 ךיז טָאה .אמוד רעטשרע רעד ןופ ננוזיילפיוא רעד ךָאנ

 רעד .טפילָאטס טלעטשענ גנורינער רעשיסור רעד ןופ שארב
 טצענערנַאב קראטש טָאה אמוד רעטיײװצ רעד וצ ץעזענ-לאוו רעיינ

 ןענַאטשטנַא ןעיײטרַאּפ עוויסערנָארפ יד ייב זיא'ס ,טכער-טקלאפ יד

 עשיטסינויצ יד ,ןלָאװ יד ןיא ןקיליײטַאב ךיז ןעמ לָאז יצ ,ענַארפ יד

 1906 רעבמעצעד ןיא ןפורעבנייא טָאה דנַאלסור ןיא עיצַאזינַאנרָא

 יטנַא טפרַאדעג טָאה עכלעוו ,סרָאפגניזלעה ןייק ץנערעפנַאק ַא

 ןוא ןגָארּפ ערעדנַא ןנעוו ןוא גנוקילײטַאב-לַאװ רעד ןגעו ןדייש

 "גניסלעה .טעברַא-סטרַאװנגעק רעשיטילָאּפ רעד ןֹופ ןעמעלבָארּפ

 "וועג א רַאפ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג טָאה (דנַאלניפ ןיא) םרָאט

 ץנערעפנָאק רעסראפקניסלעה רעד ףיוא ,עיסוקסיד רעיירפ רעס

 .-יצנירּפ יד ייס ,ןעמעלבָארּפ עֶלַא ןרָאװעג טלקיוועגפיוא ןענייז

 .ןוא קיטילָאּפ רעשיטסינויצ רעד ןופ ,עשיטקאט יד ייֵס ןוא עלעימ

 . סָאװ ,ןסולשַאב ןוא ןטארעפער יד .רעדנעל-תולנ יד ןיא טעברַא

 . "עג רעטעּפש גנַאלנרָאי ןבָאה ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא טרָאד ןענייז

 -נגגעק רעשיטסינויצ רעד רַאפ גנוטיידַאב עקידנרידיצעד ַא טָאה

 . ןבָאה רָאפנעמַאזצ םעד ףיוא .רעדנעל עלַא ןיא טעברַא-סטרַאוו

 -םיובנירג קחצי יז ןשיוװצ ,רענדער ןוא ןטנערעפער עלַא טעמכ

 .-וצנירפ ַא ןופ טייקיטיונ יד טעדנירגנַאב ,יקסניטָאבַאשז .לוו ןוא

 רָאלק דיא'ס ,טעברא-סטראוטנעק רעשיטאמעטסיס ןוא רעלעיּמ

 .ןשיווצ זַא ,םזינויצ ןשיסור םנופ רעטערטרַאֿפ יד רַאפ ןרָאװעג

 -לָאּפתולג רעד ןוא טעברַא .רעשיזעניטסעלַאּפ-שיטסינויצ רעד

 -נייא ןַא ןדליב עדייב לייוו ,ץאזנגעק ןייק ןארַאפ טשינ זיא קיט
 -גָארּפ א ןרָאװעג ןסָאלשאב ןיא ףֹוסל ,טאט ןוא קנאדעג ןיא טייה

 יע ,עקידננלָאפ טימ קיטילָאּפ-תולג רעשיטסינויצ רעד רַאפ םַאר
 ףיֹוא הכולמ רעד ןופ עיצַאזיטַארקַאמעד (1 :ןזעט-טּפיוה עקידרק

 ילופ א טימ םויראטנעמאלראפ ןטנעװקעסנַָאק א ןֹופ דוסי םעד

 -ַאנ יד רַאפ עימָאנַאטיױא ןוא טייחיירפ רעשיטילָאּפ רעקידנעטש

 עשיטקאפ ןוא עשידירוי עקידנעטשלופ (2 ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצ

 ןופ טכער יד רַאפ עיטנַארַאנ (8 .ןדיי יד ןופ ננוקיטכערַאבכיילנ
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 טנעמַאלרַאּפ ןלַארטנעצ םוצ ייס ןלַאװ עֶלַא ייב ןטייחרעדנימ יד
 גנונעקרענא (4 .ןעגנוטלַאװרַאפטסבלעז עלַאקַאל יד וצ ייס ןוא
 -לַאװרַאפטסבלעז ַא ןופ טכער ריא ףיוא עיצַאנ רעשידיי רעד ןופ

 יד (5 .ןבעל ןלַאנָאיצַאנ ריא ןופ ןטייהנגעלעגנא עלַא ןיא גנוט
 -מַאזרַאפ-לַאנַאיצַאנ רעשידיי רעשיסורלַא ןַא ןופ גנופורַאבנייא

 -רֶא רעלַאנָאיצַאנ ַא ןֹופ ענאלטנורג יד ןפַאש ףרַאד עכלעוו ,גנול

 עלַאנָאיצַאנ יד טימ ךיז ןצונַאב וצ טכער סָאד (6 .עיצַאזינַאג

 טכער סָאד (7 .ןבעֶל ןכעלטנפע ןוא ןלוש ,טכירעג ןיא ןכַארּפש

 ,קיטנוז טאטשנא ור-תבש ןטלַאה וצ ןדיי רַאפ

 -יטסינויצ רעד ןזיוועג טָאה םַארנָארּפ רעסרָאפגניזליה רעד

 ןוא רענעטלאהענסיוא ןַא ןופ געוװו ןרָאלק םעד גנוגעװַאב רעש

 םזינויצ םעד טָאה רע ,טעברַא-סטרַאװנגעק רעטריזיטאמעטסיס

 יד טימ ףמַאק םניא ןיז-ילכ ןשינַאלָאעדיא ,ןפרַאש ַא ןבענעג

 ַא ,יוטסיקלָאּפפ יד טימ ןוא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס-שידיי
 -ענ ןיא סָאװ ,ײטרַאּפ רעשיטסינויצ-טשינ ,רעלַאנָאיצַאנ-שידיי

 סווָאנבוד ןופ רעננעהנָא יד ךרוד 1907 רָאי ןיא ןרָאװעג ןּפַאש

 ןסָאלשַאב טָאה רָאפנעמַאזוצ רעסרָאפנניזליה רעד .,םזימָאנָאטיױא

 .אמוד רעטייווצ .רעד וצ ןלַאו יד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז וויטקַא

 ,טכַאמ רעשיסור רעד דצמ סעיסערּפער עפרַאש יד בילוצ רעבֶא
 : .טסינויצ ןייא רָאנ ןרָאוװעג טלייוועג זיא

 .ןבָאה ןסולשאב עריא ןוא ץנערעפנָאק רעסרָאפנניזלעה יד

 -עוַאב עשיטסינויצ יד ףיוא העּפשה עקיטסייג עסיורג ַא טַאהעג
 זיא'ס ,ךיירטסע ןיא רקיעב ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןעגנוג

 עיצַאזינַאנרַא עלַאנַאיצַאנ יד סלא םזינויצ רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק

 ןוא ןפמַאק יד וצ דמערפ ןוא טייוו ןביילב טשינ ןָאק ,םוטנדיי ןופ

 עשיטסינויצ יד .רעדנעל-תולנ יד ןיא ןעגנובערטש-עיצַארענעגער

 טשינ קיטילָאּפ תולג ןופ ןנַארפ יד ןיא ךיז טָאה גנוטייל-טלעוו

 יד טזָאלענרעביא רעבירַאד גנודײשטנַא יד טָאה יז ,טשימעגניירַא

 רעד זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןהָאזפלַאװ טנעדיזערּפ .ןעײטרַאּפ-סעדנַאל

 -סעדנאל רעשיטסינויצ רער יבנל גנוטייל ןייז ןופ םחי רעקיזָאד
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 -ירעט-רעטניא רעד ןגעוו גנוניימ םלצרעה טכערּפשטנַא .קיטילַאּפ-

 -טלעוו רעשיטסינויצ .ּרעד .ןופ .גנולעטש רעלַארטִיינ ןוא רעלַאירָאט ;
 2 : ;עיצַאזינַאנר

 1909 .י ןופ דליב ַא | יי

 /;(סטכבער רעטשרע) ווָאלַאקָאס םוחנ
 . ;(ןטומ רעד ןיא) ןַאמצייוװ םייח
 | ;(סקנול רעטשרע) ןיקשיסוא .מ/ ,מ |



 טפַאשטנעדיזערּפ ןייז ןוא ןָאזפלַאװ דוד (5

 -ויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ םוצ זיא טרַאװרעדמוא עלַא רַאפ

 ןָאוּפלָאװ דוד ןרָאװעג טלייוועג עיצַאזינַאנרָא-טלעװ רעשיטסינ

 .אפוג ןענַאזפלָאו רַאפ ןעוועג סָאד זיא גנושַארעביא עטסערנ יד :

 "-ערעג טשינ טָאה ןלעק ןופ רחוס רעקיעפ ןוא רענעדיישַאב רעד

 / ,ןלצרעה רָאדָאעט ןופ שרוי רעד ןייז טעוו רע זַא ,טנכ

 -ערּפער טָאה רע .עטיל ןופ טמַאטשעג טָאה ןָאופלָאװ דוד
 א טימ ןדניברַאפ סָאװ ,"םעקאווטיל , יד ןופ ּפיט םעד טריטנעז

 רעטקַארַאכ ןקרַאטש ַא גנודליבסיוא רעשידיי-קיטסייג רעפראשי

 -רעד .טנעלפ ןָאזפלָאװ .םישעמ וצ טייקיטכיט עשיגרענע ןַא ןוא|

 ,רָאיסנבעל ןטפניפ ןייז ןיא ןרָאװעג טסינויצ זיא רע ןַא ,ןלייצ

 ,רעטיב טנייו רעטָאפ ןייז יו ,ןעֶזעֶג באב חעשת טָאה רע תעב

 -עג ןָאזפלָאװ ןיא טגנוי ןייז ןיא .םילשורי ןברוח קידנענָאמרעד

 ,סיילפ ןוא עינרענע ןייז קנַאד א ןוא דנַאלשטייד ןייק ןעמוק

 גנומענרעטנוא עסיורג ַא ןפַאשעג טייצ רעד טימ ךיז רע טָאה
 -ַאּפָארּפויצ יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא .,ןייהר םייב ןלעק ןיאי

 קיטעט ןָאופלָאװ ןזיא ןָאדרָאג דוד ןוא ףליר ,רד ןטסידנַאנ
 עטשרע יד ןופ רענייא זיא רע .גנוגעװַאב-ןויצ-יבבוח רעד תבוטלי
 ןֹופ ןעניישרעד םעד ךָאנ ןלצרעה ןָא ךיז ןסילש סָאװ ,ןויצ-יבבוח

 -סטנעאנ רעד ןבילבעג ןָאזפלָאװ זיא טלָאמעד טניז ,"טַאטשנריײ, !
 רעכיבנַאט סלצרעה .גיהנמ םנופ רעטעברַאטימ ןוא טניירפ רעט

 טבילעג טָאה "טַָאטשנדיי, ןופ רעפעש רעד טייוו יוװ -תודע .ןגָאז

 טשינ לצרעה ךיז טָאה םענייק ףיוא ,ןענָאזפלָאװ טעטכַאעג ןוא

 -רַאפ ױזַא ,גנוריפ ןייז ןופ ןטנעמָאמ עטסרעווש יד ןיא ,טנָאקעג
 ,ןלעק ןֹופ ןויצ-בבוח םענעבעגעגרעביא ןקיזָאד םעד ףיוא יװ ,ןזָאל

 דוד, ןעמָאנ םעד רעטנוא לצרעה זנוא טָאה "דנַאלײנטלַא, ןיא
 ּפיט םעד ,ןענָאזפלָאװ ןופ טלַאטשעג יד טרעדלישעג ,"קַאווטילי
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 ,ןדיי םענעבענעגרעביא ןוא ןשיגרענע ,ןקיטומ ,ןטושּפ ַא ןופ
 .רובצ ןופ שארב תולעמ עקיזָאד יד בילוצ טלעטש'מ ןעמעוו

 -ָאעט ןופ רערעדנוװַאב ןוא דימלת רעיירט ַא ןעוועג זיא ןָאזפלָאװ
 -םלָאװ .גנונעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא גנוריפ סלצרעה רָאד|

 ניהנמ םנופ רבק םעד ףיוא טָאה רעכלעוו ,רעד ןעוועג זיא ןָאז
 םידימלת ענייז עֶלַא ןופ ןעמָאנ םניא טפַאשיירט םיא ןריווושעג

 . רעביא סּפורטוּפא רעד ןרָאװעג ךיוא זיא רע .רעפמעקטימ ןוא
 ,רעדניק סלצרעה

 רעד ןעוװעג ןָאזפלָאװ זיא ,טבעלענ טָאה לצרעה גנַאל יוװ

 -רֶא טָאה ,רקיעב ,רע .גנוגעװַאב רעד ןופ ןַאמכַאפ רעלעיצנַאניּפ
 טָאה רע ,קנַאב-לַאינַאלָאק רעשידיי רעד ןופ גנודנירג יד טריזינַאג

 סלצרעה ךָאנ .טריפעגכרוד ןוא טרירעפער  םינינעדץנַאניפ עלַא
 -יְל עיינ ַא ןּפַאשעג סערגנָאק ןטעביז ןפיוא טָאה'מ ןעוו ,טיוט
 -קַארּפ יירד ןוא עשיטילָאּפ יירד ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,גנוט
 -נעזרעּפ ַא רעציזרָאפ סלַא ןעוועג קיטיונ זיא ,ןטסינויצ עשיט
 ,ןָאזפלָאװ .טסַאּפענוצ ןייז םידדצ עדייב רַאפ לָאז סָאװ ,טייקכעל

 רעטסיירט סלצרעה רעקיטייצכיילג ןוא ןויצ-בבוח רעטלַא רעד
 םנופ ןעױרטרַאפ םעד ןענווװעג טָאה דימלת ןוא רעטעברַאטימ
 טָאה ןטסינויצ עשיסור יד ןופ לייט רעסיורג ַא .סערגנָאק ןצנַאג
 ַא גנוגעװַאב רעד ןופ שארב ןבָאה טלָאװעג טיוט סלצרעה ךָאנ

 -רַאפ ךיוא טָאה ױזַא .עיציבמַא-רעריפ רעקרַאטש ַא ןָא ןָאזרעּפ
 -ַאב רעד .טסיינ-טייצ רעשיטַארקָאמעד רעקידסלָאמַאד רעד טגנַאל
 רעייז טיול ,ןעוװעג זיא ןָאזפלָאװ רחוס רעשיטקַארּפ ,רענעדייש
 לייװ ,לוטש-טנעדיזערּפ ןפיוא טַאדידנַאק רעטסעב רעד ,גנוניימ
 טעטירָאטיױא ןסיורג ןייז רַאפ ןבָאה ארומ טפרַאדעג טשינ טָאה'מ

 | | יי | .טפַאשרעריפ רעקרַאטש ןוא
 -יזערּפ סלַא ,ןָאזפלָאװ .ןעמוקעג שרעדנַא רָאג רעבָא זיא'ס

 יד טשארעביא טָאה עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעד

 "יפ רעוויטַאטירָאטױא ןוא רעקרַאטש ןייז טימ גנוגעװַאב עצנַאג)
 -םלאוו רַאפ ןעוועג טפַאשרעריפ סלצרעה זיא טסיזמוא טשינ .גנור



 עסיורג ַא ןטייל ןוא ןריפ ףרַאד'מ יוװ ,רעטסומ רעלַאינעג ַא ןעגָאז
 -יז  ןכָאנ גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד ןוא .עיצַאזינַאגרָא-סקלָאפ
 ןפמאק יד ,טנַאה עקרַאטש א טגנַאלרַאפ דָארג טָאה סערגנָאק ןטעבי

 -ַאנַאגרָא-לַאקַאל ךס א ןיא גנוטלַאּפש יד ןוא ַאדנַאנוא םֹורָא
 -ַאמעד ןבָאה ןטסילַאירָאטירעט יד ןופ ןטערטסױרַא םעד ךָאנ סעיצ
 ןענייז דנַאל ןדעי ןיא .ןילּפיצסיד יד טכַאװשעגּפָא ןוא טריזילַאר
 ןוא םיכוסכס עכעלנעזרעפ ןוא עלענָאיצַאזינַאגרָא ןעמוקעגרַאפ
 ןייז ןעזעג ךיז רַאפ טָאה ןָאזפלָאװ .רעריּפנָא יד ןשיווצ ןטיירטש
 ירטה ןעיובוטסיוא ןוא ןסטיטוצבּפש :עבאנפיוא עשירָאטסיה עסיורג

 רַאפ ןפמעק וצ טומ ןוא חוכ ןבעגעג םיא טָאה סָאד .השורי םלצ
 רעטסעט א ףיוא ןציטש ךיז לָאז עכלעוו ,טפַאשרעריפ רעקרַאטש ַא
 .סוינויצ םנופ סעיצוטיטסניא ןוא ןלייט עלַא ןופ עיצַאזילַארטנעצ
 ןופ עיציבמַא-רעריפ יד ןסקאוועג ךיוא זיא המַאק ןקיזָאד םעד ןיא
 טָאה ןלצרעה םורַא ןיירק-רעטעברַאטימ םעד ןיא .ןענָאזפלָאו
 -ייז סאו ,םידיחי עטלייצעג ןוא עקינייוו יד וצ טרעהעג ןָאזפלָאוו
 -ענ טשינ ןבָאה ןוא ןטנעגילעטניא עטרימָאלּפיד ןעוועג טשינ ןענ
 דעשיטילַאּפ רעֶדָא רעקיטסיינ רעסיורג ַא טימ ןרינַאּפמיא טנָאק
 ,גנוגעװַאב רעד ןזייוו וצ ןעוועג זיא עיציבמַא סנָאזפלָאװ ,גנולעטש
 עשיטסינויצ יד ןָאק רחוס -ענרעטכינ ןוא רעטושּפ רעד ,רע זַא
 רעסעב ץוח יפלכ ןוא םינּפ יּפלכ קיטילָאּפ ריא ןוא עיצַאזינַאנרָא
 יא עשיטקארּפ טשינ רעבָא ,עדנעצנעלג ענעדישראפ יד יוװ ,ןריפ
 סערגנַאק ןטעביז ןכָאנ דלאב ,רעלעטשטפירש ןוא רענדער ,{גָאלָאעד
 ןוא טשינ גוט גנוטייל עיינ יד זַא ,טגייצרעביא ןָאזפלָאװ ךיז טָאה
 ןלייו לָאז סערננָאק רעטכא רעד ידכב ,ןעננוימַאב ןכל טכַאמ רע
 ןוא ןָאזרעּפ יירד ןופ זיולב ןײטשַאב לָאז סָאװ ,ננוטייל עיינ ַא
 ןוא רעטריזילארטנעצ ַא ןגעוו רענעלּפ ענייז וצ טסַאּפענוצ ןייז לָאז
 ןייז .ןעגנולעג ,עודיכ ,ןענַאזפלָאװ זיא סָאד .טפַאשרעריפ רעקרַאטש
 טימ טרעוו עיצאזינאנרא רעשיטסינויצ רעד ןיא טפַאשטנעדיזערּפ
 טביוה םעד ןנעק רעבָא .רעקיטכעמ ןוא רעכיירסולפנייא גָאט ןדעי
 "ויצ עשיסור יד .ננונעװַאב רעד ןיא עיציזָאּפָא עפרַאש ַא ןָא ךיז
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 ןענייז ,טפַאשרעהניילַא סלצרעה ןנעק טפמעקענ ןבָאה סָאװ ,ןטסינ

 .ןבָאה ייז ןעמעוו ,רע סָאװ .ןענָאזפלָאװ ןגעק ןעוועג טכַארבעגפיוא

 רעד ןיא "רוטַאטקיד , ַא ןריפנייַא לי ,טנעדיזערּפ םוצ טכַאמענ

 רעכעלטפַאשנדייל א ןָא ךיז טביוה סע .גנוגעווַאב רעשיטסינויצ

 רעכלעוו ,םזינויצ םניא רענגעק ענייז ןוא ןענָאזפלָאװ ןשיווצ ףמַאק

 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םוצ ּפַאנק זיב טרעיוד

 עכלעוו ,ןטסינויצ עשייטילָאּפ יד ךיז ןלעטש טייז סנָאזפלָאװ ףיוא

 שרוי ןוא דימלת ןעיירט םעד ,טכער טימ ןוא ,ןענָאזפלָאװ ןיא ןעעז

 ,ץוח יּפלכ ייס ןוא םינּפ יּפלכ ייס הטיש רעשיטסינויצ סלצרעה ןופ

 ,טסינויצ עשיטקַארּפ ענעפורעג ױזַא יד ןפמעק ןענָאזלָאװ ןגעק

 ןיקשיסוא טימ רעריפ-ןטסינויצ עשיסור יד םורַא ךיז ןריּפורג סָאװ

 ףוס לכ ףוס טזומעג טָאה ףמַאק ןקיזָאד םעד .שארב ווָאנעלשט ןוא

 ןגעק .עידענַארט ןייז ןענַאטשַאב זיא םעד ןיא ,ןָאזפלָאװ ןרילרַאפ

 .טייקכעלקריו עשיטסינויצ ןוא עשידיי יד ןדישטנא טָאה םיא

 -סטכיזקיר ַא ןענַאטשעגפיוא זיא ןלצרעה ןֹוא ןרעקסניּפ ןגעק ךיוא

 .ןבעל סָאד טרעטיברַאפ ייז טָאה סָאװ ,עיציזָאּפָא עפרַאש עזָאל

 -עג ַא ךרוְד ןעוועג טריזילַארָאמעד זיא טייקכעלקריוו עשידיי יד

 שלַאפ ןוא טפָא זיא עכלעוו ,טײקיזָאלנילּפיצסיד רעכעלטפַאשלעז

 .עיטַארקַאמעד ןופ ּפיצנירּפ רעקילייה ַא םסלַא ןרָאװעג טרעלקרעד

 ןכָארבעג רעקסניּפ זיא עיציזַאּפָא רעקיזָאד רעד ןגעק ףמַאק םניא

 -לעוו ,ןָאזפלָאװ דוד ןוא ןרָאװעג טרעטַאמרַאפ זיא לצרעה ,ןרָאװעג

 "-טמירַאב ןוא ץנַאלג רעקינייוװ טָאהעג ןבעל ןשִידִיי םניא טָאה רעכ

 טזומעג טָאה ,לצרעה רָאדָאעט .רד ןוא רעקסניּפ ןָאעל ,רד יוװ ,טייק

 ,ןרילוטיּפַאק ףוס לכ ףוס/

 עטסטלע יד ןופ ענווא !
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 םוילַאיצָאס רעשיטסינויצ רעד ןוא

 תעב טשרע טָאה סָאנ רעשידיי רעד ףיוא םזילַאיצַאס רעד
 ןכעלטפַאשלעזעג ןטסנרע ןַא ןעמוקַאב עיצולאװער רעשיסור רעד

 ןשידיי םניא ט?לקיװטנַא ןַאד ךיז ןבָאה סע .חוכ ןשיטילָאּפ ןוא

 עכלעוו ןנעוו ,ןענגוטכיר עשינָאלָאעדיא ענעדישראפ טַאירַאטעלָארּפ

 .ןנָאז רעטרעוו רַאַּפ א םזינויצ ןופ עטכישענ רעד ןיא ךיוא ףרַאד'מ

 רעד ןיא ךעלטפַאשלעזעג ייס ןוא שירעמונ ייס ,ןטסקרַאטשמַא

 .ידגוב, רעד ןבילבענ רעטייוו זיא גנונעוואב-רעטעברא רעשידיי

 ראג ןעוועג זיא םזילַאיצַאס ןשידיי םעד ץוחמ ךיוא העּפשה ןייז
 עטריזיגַאגַא טנזיוט 100 ףיוא ןענייז 1908 רָאי םניא .סיורנ

 ,ןטסידנוב טנזיוט 280 ןעוװעג ,דנאלסור ץנַאנ ןיא ןטסילַאיצַאס

 טָאה ןבעל-סקלָאפ ןשידיי םניא גנולקיווטנַא רעד ךרוד ןעגנוווצעג

 -נֲא ןוא עשיטילָאּפָאמסָאק עקילָאמש ןייז ןבעגענפיוא "דנוב , רעד

 -קע יד טנעקרענא ףוס לכ ףוס טָאה רע ,ננולעטש עלַאנַאיצַאנײט

 -נײרַא םַארגָארּפ ןייז ןיא טָאה ןוא עיצַאנ רעשידיי ַא ןֹופ ץנעטסיז

 םעד יבנל רעבָא .עימָאנָאטיוא רעשידיי א ןופ גנוזָאל יד ןעמונעג

 רעד זיא דַארּפש ןוא דוטלוק רעשירָאטסיה-שידיי רעד ןֹוא םזינויצ

 סָאװ .טטאשרעננעק רעכעלטנייפ ןייז ייב ןבילבענ רעײייו ?דנוב

 ןבעל-סקלָאפ ןשידיי םניא ןעננורדעננירא ןזיא טזינויצ רעד רעמ

 ןוא רעכע;טפאשנדייל ץלַא ,סַאנ-רעטעברַא רעשידיי רעז ןיא ןיא
 ןוא םזינוצ םעד טפמעקַאב ןטסידנוב יד ןבָאװ רעזָאלסטכיזקיר

 -ענ טשינ טָאה "דנוב , רעד .רוטלוק ןוא ךַארּפש עשיאערבעה יד

 ןופ רוטקורטס עשימָאנָאקע ערעדנוזַאב יד זַא ,ןענעקרענא טלָאװ

 א טגנַאלרַאפ ,קלָאפ ןשידיי ןצנַאנ ןופ יוװ ,טָאירַאטעלָארּפ ןשידיי

 זא ,ןענעקרענא טלָאוװעג טשינ ללכב טָאה רע .גנוזייל ערעדנוזַאב

 םעד ןיא ,ענַארפ-ןדיי עשיטיצעּפס ,ערעדנוזַאב ַא טריטסיזקע'ס
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 םעד ןוא םזידנוב םעד ןשיווצ םוהת רעפיט רעד עקַאט טײטשַאב
 ןפַאשעג ןבָאה ןרָאטַאטינַא ןוא רעקיטערָאעט עשידנוב יד .םזינויצ
 ןופ ןוחצנ ןטימ זַא ,ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ייב עיזוליא ןַא
 -ָאנָאקע יד ןרעוו טזיילעג אליממ טעוװ עיצולָאװער רעשיסור רעד
 י -.ןדיי יד ןופ טיונ עכעלטכער ןוא עשימ

 -ָאס-שידיי ערעדנַא ןטערטעגפיוא ןענייז "דנוב , םעד ןגעק
 -ּפער עגַארפןדייײרעד יבנל ןבָאה עכלעוו ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצ

 רעדָא רערעסערג ַא ןיא ןזיא סָאװ ,גנואיושנָא-טלעוו ַא טריטנעזער

 וצ יױזַא ןבָאה ייז ,םזינויצ םוצ טנעָאנ ןענַאטשעג סָאמ רערענעלק

 ןטסטייװמַא .םזינויצ םוצ םזידנוב ןופ גנַאגרעביא ןַא ןפַאשעג ,ןגָאז

 יד ןענַאטשעג זיא "דנוב  םוצ ןטסטנעַאנמַא ןוא םזינויצ םוצ

 -ַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ײטרַאּפרעטעברַא עשיטסילַאיצַאס עשידיי

 ןשיליוּפ םעד טיול רעדָא ,ּפרעס ןעמָאנ ןשיסור םעד רעטנוא טנַאק
 זיולב ןעוועג ךעלטנגייא זיא ײטרַאּפ עקיזָאד יד ,ןטסימייס --- םייס
 עטיירב ַא טָאה יז ,ןטסיקלָאפ יד ןופ גנוטכיר עשירַאטעלָארּפ ַא
 -לופ ַא רַאפ ןטלַאהעג שאיב םייס ַא טימ עימָאנָאטױא עשידיי
 ,םעד בילוצ .ענַארפנדיי רעד ןופ גנוזייל עטסעב ןוא עקידנעטש

 ןעמונעגרעביא זיא עימָאנָאטױא רעשידיי ַא ןופ גנוזַאל יד סָאװ
 רעד ףיוא ןטסימייס יד ןבָאה ,ןעײטרַאּפ עשידיי עלַא ךרוד ןרָאװעג
 -יידַאב עסיורג ןייס ןבעל ןשידיי ןיא ןוא סַאג-רעטעברַא רעשידיי
 יד ןעוועג זיא רעכיירסולפנייא ןוא רעקרַאטש .טָאהעג טשינ גנוט
 ןשיסור םעד טיול ,ןטסילַאיצַאס-ןטסינויצ) .ס .ס יד ןופ ײטרַאּפ

 :ַאיצַאס ןפור טפרַאדעג ךיז ייז ןבָאה ךעלטננייא סָאװ ,(ןעמָאנ

 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא ןבָאה ייז .ןטסילַאירָאטירעט-וטסיל
 סָאװ ,גנוטכיר עשיטסילַאירָאטירעט יד טריטנעזערּפער גנוגעװַאב
 -מַא ,סערגנָאק ןטעביז ןפיוא גנוטלַאּפש רעד ךָאנ ןענַאטשטנַא זיא

 ,ײטרַאּפריצײלעּפ יד ןענַאטשעג זיא םזינויצ םוצ ןטסטנעאנ
 .לַאעדיא ןקידלארשידץרא םעד ןבילבעג יירט זיא סָאװ

 -ַאב וצ ךיז טימַאב ,ןטסיסקרַאמ סלַא ,ןבָאה ןויצ-ילעוּפ יד
 -טיונ עשירָאטסיה ַא זיא םזינויצ ןופ עיצַאזילַאער יד זַא ,ןזייוו
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 -קריוו רעשידיי רעד ןופ ןצעזענ עשימָאנָאקע יד טיול טייקידנעוו
 - ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד טגניווצ סעצָארּפ רעשיכיטס ַא ,טייקכעל
 = -ֿפָאיצָאס יד ןעיובוצרעביא דנַאל םענעגייא םניא ידכב ,ןרירגימע וצ
  קיטסעלאיד רעטריצילּפמָאק ַא טימ .,רוטקורטס עבעלטמַאשטריוו
 / סָאד סָאװרַאפ ,ןזיװַאב ןוא טריטנעמוגרַא .ןויצײלעוּפ יד  ןבָאה
 דָאלָאעריא-ןויצ- יִלעוּפ יד .לארשי-ץרא ןייז אקוד זומ א עקיזָאד
 . *ַאב טלָאװעג ןזעט עשיטסיסקרַאמד שימָאנָאקע טימ טָאה סָאװ ,עיג

 - פארשידץרא רַאפ טנעמיטנעס ןשידיי ןטְלַא םעד ןרידנופ ןוא ןדנירג |
 .:ףעטעברא ןשידיי ןטושּפ םעד רַאפ טריצילּפּפָאק וצ ןעוועג זיא
 .טָאהעג םוטעמוא ,לארשידץרא ץוחַא ,ָאזלַא ןבאה ןויצ-ילעוּפ יד

 .-אטעלָארּפ-בלַאה ןוא ןטנענילעטניא ןטסײממַא ןעייר ערעייז ןיא
 / ףיוא ייס .ו .א .א עטלעטשעגנַא-סלדנַאה יו ,ןטנעמעלע עשיר
 - -ָאס ןלַאנַאיצַאנרעטניא ןפיוא ייס ןוא סַאנ-רעטעברַא רעשידיי רעד !

 - רעייז ַא ןעוועג ןויצדילעוּפ יד ןופ עגַאל יד זיא ,םורָאפ ןשיטסילַאיצ
 - -ורג עשיטסינויצ-םתס ַא רַאפ ןטלַאהעג טושּפ ייז טָאה'מ .ערעווש
 -ענפיוא םוטעמוא "דנוב , רעד זיא האנש ןוא טָאּפש טימ .גנוריּפ
 -רעטעברַא רעשיטסינויצ רעכַאװש ןוא רעניילק רעד ןנעק ןטערט
  -ןטסילַאיצַאס עשידיי עטרילימיסַא ,עכיירסולפנייא יד .גנוגעוװַאבי
 ןויצ-ילעוּפ יד ןבָאה ,רעגניז ?ױּפ ןוא רעלדַא רָאטקיװ יו ,רעריפ
 - .עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ?עלעג, עשיטסיניוװָאש ַא םלַא טכַארטַאב
 יז לָאז'מ וא ,טימַאב ײטרַאּפ ןויצ-ילעוּפ יד ךיז טָאה גנַאלנרָאי
 /-סיוא םוצ זיב .לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצַאס ןיא ןזָאלניײרַא
 .ןגנולעג טשינ סָאד ריא זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורב
 -שיריי רעד ןיא ייס ןויצײלעוּפ יד יבנל סחי רעשירענגעק רעד)
 -רַא רעשיטסילַאיצָאס-ןײמעגלַא רעד ןיא ייס ןוא רעשיטסילַאיצַאפ
 ךיז ןבָאה ןויצ-ילעוּפ יד זַא ,ןעוועג םרוג טָאה גנוגעװַאב-רעטעב
 םזילַאיצַאס רעייז ןדנירגאב וצ טימַאב ןעלטימ ןוא תוחוכ עלַא טימ
 ןויצלעוּפ יד .טַאירַאטעלַארּפ ןשידיי-טשינ ןוא ןשידיי םעד יבגל
 רעשיטסינויצםתס רעד ןופ רעמ ןוא רעמ ץְלַא ּפָא ךיז ןצענערג
 -ויצ יד ןופ סױרַא ןויצ-ילעוּפ יד ןטערט 1907 רָאי םניא .גנוגעװַאב

41 



 יג
 רַָאכַארַט

 ב רעב יש +



 יטלעװ ןרעדנוזַאב א ןפַאש ןוא סעיצַאזינַאנרָא-סעדנַאל עשיטסינ

 יד ןדירפוצ ןעוועג טשינ ךָאנ רעבָא ןענייז םעד טימ .דגַאברַאּפ

 -וא ללכב לָאז'מ זַא ,טננַאלרַאפ ןבָאה סָאוװ ,ןויצ-ילעוּפ עשיסור

 ןטימ ןוא עיצַאזינַאנרַאטלעװ רעשיטסינויצ רעד טימ ןסייררעב

 רעשידיי רעד ןופ ןענַאנרַאטכַאמ ןענייז סָאד לייוו ,סערגנָאק

 ןענייז ןעגנורעדַאפ עמערטסקע עקיוָאד יד ןגעק .עיזאושזרוב

 ,ןויצ-ילעוּפ רענַאקירעמַא ןֹוא עקידלארשייץרא יד ןטערטעגפיוא

 .לנילפ ןטכער םעד טריטנעזערּפער יײטרַאּפ רעד ןיא ןבָאה סָאװ

 -ראפ ןבָאה ןויצ-לעוּפ ערעדנא ןוא עשיצילַאנ ,עשיכיירטסע ידי

 רעד ןיא ןצאזנגעק עכעלרעניא יד ,גנולעטש ערעלטיפ א ןעמונ

 טציּפשענוצ רדסכ ךיז ןבָאה גנונעװַאב-רעטעברַא רעשיטסינויצ

 רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא רעד ,גנוטלַאּפש ַא טימ טָארדענ ןוא

 רעבָא ,ןסירענרעביא סעצָארּפ ןקיזָאד םעד טָאה המחלמ-טלעוו

 זיא סָאװ ,גנוטלַאּפש יד ןעמוקעגרָאפ ןיא המחלמ רעד ךָאנ דלַאב

 -קַאט רענעטלַאהעגסיוא-טשינ רעד ןופ ץנעװקעסנָאק יד ןעוועג

 ןוא עשיטַאמעטסיס ַא ןריפ וצ טאטשנָא .גנוגעװַאב רעד ןופ קיט

 רעשידיי רעד בלאהרעניא קיטילַאּפ עשיטסינויצ עטסווװַאבטסבלעז

 דצמ ננונעקרענא רעד ףיוא ןטרַאװוצ קיאור ןוא טפַאשרעטעברַא

 -ןויצ-ילעוּפ יד טָאה ,ןטסילַאיצַאס עשידייטשינ ןוא עשידיי יד

 "דנוב , ןטימ ףמַאק-עיצַאטיציל ןשיטילָאּפ ַא ןעמונעגפיוא ײטרַאּפ

 -נָאק רעקיזָאד רעד ןיא .ןטסילַאיצַאס .נויציטשינ ערעדנַא טימ ןוא

 ,רענָאיצולַאװער ןוא טסיסקרַאמ רערעסעב ַא זיא'ס רעוו :ץנערוק

 ןופ טלאהניא רעשיטסינויצ רעד ןדייל טזומעג ךעלריטַאנ טָאה

 ןדָאש רעסיורג א ןעוועג זיא סָאד ןוא ,גנוגעוװַאב-ןויצ-ילעוּפ רעד

 ךיוא רָאנ ,ננונעוואב-רעטעברַא רעשיטסינויצ רעד רַאפ רָאנ טשינ

 "יטעט יד זיא ךיז רַאפ ?לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא .אפונ םזינויצ ןרַאפ

 טעװ םעד ןנעוו ןוא ןויצ-ילעוּפ עקידלארשי-ץרא יד ןופ טייק
 ןיא גנולסיוטנא רעד טימ ננאהנעמאזוצ ןיא עדער יד ןייז ךָאנ

 ,לארשידץרא

 ןענייז רעקיטערָאעט ןוא רעוט עשיטסינויצ-לעוּפ יד ןופ
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 יּפַאק המלש .זניא ,שטיװָאנַאזַאח ןָאעל ,ווָאכָארַאב רעב :טנַאקַאב
 ,רד ,דלעפנעזָאר סקַאמ ,רד ,רעגניז לדנעמ ,רעקָאל לרעב ,יקסנַאל
 ָארָאב רעב טמענרַאפ ץַאלּפ ןטשרע םעד .ערעדנַא ןוא רעּפיש .י
 רעשידיי רעד ןופ) גָאלָאליפ ןוא רעביירש רעטריטנַאלַאט א ,וָאכ

 ,ערעדנַא ןוא ?םרָאפטַאלּפ רעזנוא , ;ןטפירש ענייז ןיא .(ךַארּפש
 עכעלטפַאשנסיוו-שיטסיסקרַאמ ַא ןפַאש וצ ווָאכָארָאב ךיֹז טימַאב
 ןופ סיױרַא טייג רע .גנוגעװַאב-ןויצ-לעוּפ רעד רַאפ ענאלטנורג
 טַאירַאטעלַארּפ ןשידיי ןרַאפ םעלבארּפ-רקיע רעד זַא ,החנה רעד

 -לעוּפ רעד ,טעברַא רעשידיי רעד ןופ טעטילַאירָאטירעטסקע יד זיא

 -רוטַאנ רעד ןופ טייוו זיא טעברַא עשידיי יד זַא .,זיא ןופרעד אצוי

 םעד ןופ ןּפַאטע עטצעל יד ייב טקיטפעשַאב זיא יז ,עיצקודָארּפ

 רַאפ עזַאב עשיגעטַארטס יד זיא םעד בילוצ .סעצָארּפ-עיצקודָארּפ
 ,עטכעלש .ַא ראג טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םנופ ףמַאקנסַאלק םעד

 -ביוו יד ףיוא העּפשה ןייק טשינ טָאה רעטעברַא רעשידיי רעד
 -רַא עשידיי יד .םזינַאכעמ ןכעלטפַאשטריװ ןופ ןגייווצ עטסקיט

 ןָאק סָאד .ץַאלּפסטעברַא ריא ןרעבָארעד טשרע זומ טפַאשרעטעב

 ,עירָאטירעט רענענייא ןַא ףיוא סָאמ רעלופ ַא ןיא ןעעשעג רָאנ

 ןטנעמיטנעס-ך"נת עטלַא בילוצ ןיולב טשינ ,לארשי-ץרא ןיא

 סָאװ ,םעד בילוצ רָאנ ,עניטסעלַאּפ ןייק קלָאפ עשידיי סָאד טייג/

 רעלַאיצַאס ןוא רעכעלטפַאשטריו רעד ךעלנעמ זיא טרָאד רָאנ

 ,םויק ןשידיי ןופ יוברעביא



 ןשיכיירטסע ןופ גנוכאוורעד עלַאנַאיצַאנ יד (

 1907 רָאי ןיא ןלַאװ-טנעמַאלדַאּפ :םוטנדיי

 העּפשה עסיורג ַא טַאהעגנ טָאה דנאלסור ןיא עיצולָאװער יד

 ירַאגנוא-ךיירטסע רעד ןיא גנולקיװטנַא רעשיטילַאּפ רעד ףיוא

 -ערטש עשיטסילַאיצַאק ןוא עשיטַארקָאמעד יד .עיכרַאנָאמ רעש

 -טכַאמ ןטסנרע ןַא וצ ןסקאוועגסיוא ןענייז ןעיײטרַאּפ ןוא ןעננומ

 ךיז טָאה עיכראנַאמ רענרובסבאה עטלא יד ןכלעוו טימ ,רָאטסַאפ

 סָאד טקיליװַאב טָאה ףעזָאי ץנַארפ רעזייק רעד .ןענעכער טזומענ

 ַא ףיוא ןעננונעפָאה עסיורנ .טכער-לאו עכיילג ןוא עניימענלַא

 יד ייב ןענַאטשטנַא ןענייז גנויירפַאב רעלַאיצַאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ

 טפרַאדעג ןבָאה 1907 יַאמ ןיא .רעקלעפ עשיכיירטסע עכיירלאצ

 יָאמעד ,םעיינ םעד טיול טנעמַאלרַאּפ םוצ ןלַאו יד ןעמוקרָאפ

 ,ננילירפ-רעקלעפ ַא ןייז טפרַאדעג טָאה'ס .ץעזענילַאו ןשיטַארק

 רעד ןיא סעיצאנ ןוא רעקלעט עלַא רַאפ גנילירפ-סגנויירפַאב א

 ,עירעּפמיא רענרובסבַאה רעסיורג

 ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב זיא םוטנדיי עשיכיירטסע סָאד ךיוא

 ןעננַאנעגרעביא זיא ננוריפ עשיטילָאּפ יד .ןעננונעפָאה עסיורג

 יד וצ ,ײטרַאּפ רעשידיי רעטסקרַאטש ןוא רעטסוויטקַא רעד וצ

 רעד עקָארק ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,1900 רעמוז ןיא .ןטסיוויצ

 "עג טָאה רעכלעוו ,ןטסינויצ עשיכיירטסע יד ןופ רָאפנעמַאזוצ

 -ַאֹּפ רעד יבנל םזינויצ ןופ גנולעטש רעד ןגעוו ןדיישטנַא טפרַאד

 יד זַא ,ןסָאלשַאב טָאה טייחרעמ יד ,דנַאל ןיא גנוגעוואב רעשיטיל

 -שידיי ערעדנוזאב ַא ןריפכרוד ןוא ןריזינַאגרָא ןלָאז ןטסינויצ

 -נימ יד .טנעמַאלרַאּפ ןקיטפנוקוצ םניא ננוטערטרַאפ עלַאנַאיצַאנ

 זילב ךיז ףרַאד םזינויצ רעד זַא ,ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,טייחרעד

 טָאה ,טעברַא רעשיזעניטסעלַאּפשיטסינויצ ןייז ייב ןצענערנַאב

 רעבָא ,קיטילָאּפסעדנַאלפ רעשיטסינוצ א ףיוא ןעווענ םיכסמ
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 -שיריי רעטַארעּפעס ַא ךרוד ןרעװ טריפעג טעװ יז זַא ,יאנתב
 ןרעו טריפעג ןוא טעדנירגעג טעװ סָאװ ,יײטרַאּפ רעלַאנָאיצַאנ
 לייוו ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא גנורעדַאפ עקיזָאד יד .ןטסינויצ ןוֿפ
 רעד רַאפ רעטנוזעג ןיא'ס זַא ,ןטלַאהעג טָאה טייהרעמ יד ךיוא
 ןייק ןגָארט .טשינ טעװ יז ןעוו ,עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיטסינויצ
 .ןטסינויצ עשיכיירטסע יד ןופ טירש עשיטילַאּפ יד רַאפ תוידחא
 טַאהעג ןסולשַאב עריא טימ טָאה ץנערעּפנָאק רעסרָאפגניזלעה יד

 ןיא טייקכעלטנפע רעשיטסינויצ רעד ףיוא גנוקריוו עקרַאטש ַא

 עכלעוו ,תוששח יד ןדנווושרַאפ ירמנל טעמכ ןענייז סע .ךיירטסע
 -ולָאּפ-סעדנַאל רעד יבנל ןרָאװעג טגָאזענסױרַא טציא זיב ןענייז
 ערעייז ןיא ןעזעג דימת ךָאד ןבָאה ןטסינויצ עשיכיירטסע יד .קיט
 עירָאעט רעשיטסינויצ רעד ןופ רעפמעקרָאפ יִד םירבח עשיסור
 עימָאנָאטױא-רוטלוק רעשידיי ַא ןופ גנוזָאל יד .קיטקַארּפ ןוא
 ליוו ,שינעדנעטשרַאפ ףיט ַא ןענופעג ךיירטסע ןיא ךָארג טָאה
 -נדייל ַא ןעגנַאנעג ןיא ןרָאגנוא-ךיירטסע ןיא רעקלעפ עלַא ייב
 לרַאק .רד .עימָאנַאטױא רעלַאנָאיצַאנ ַא רַאפ ףמַאק רעכעלטּפַאש
 -טסע רעד ןופ רעקיטערָאעט ןוא רעריפ רעטנענימָארּפ ַא ,רענער

 ןופ טקעיָארּפ ַא ןפַאשעג טָאה עיטַארקַאמעדדלַאיצַאס רעשיכייר

 ןטייהרעדנימ עֶלַא רַאפ עימָאנַאטױא-לַאנָאזרעּפ רעלַאנָאיצַאנ ַא
 ןופ רעריפ ןוא ןגָאלָאעדיא יד .עיכרַאנָאמ רעגרובסבַאה רעד ןיא
 סרענער טימַאב ךיז ןבָאה גנונעװַאב רעלַאנָאיצַאנ-שידיי רעד

 רעד ןֹופ ןעגנורעדָאפ-עימָאנַאטױא יד וצ ןסַאּפוצוצ עירָאעט
 תוליהק עשידיי יד ןיא .,עיצַאנ רעשידיי רעלַאירָאטירעט-טשינ |

 -פנוקוצ רעד רַאפ דוסי ןשיטילָאּפ-ךעלטכער םעד ןעזעג ייז ןבָאה

 עשידיי יד ןופ גנורעבָארעד יד .עימָאנָאטױא-לַאנָאזרעּפ רעקיט

 -ייוו םעד רַאפ גנוצעזסיורָאפ עטסקיטיונ יד ןרָאװעג זיא תוליהק
 רעלַאנָאיצַאנשידיי רעקידנעטשטסבלעז ַא ןופ ףמַאק- ןקידרעט
 ,ךיירטסע ןיא קיטילָאּפ

 -עגפיוא ןעגנֹוזָאל עיינ יד ןענייז םזַאיזוטנע ןסיורג ַא טימ
 ןינמ בור רעד טניווװעג טָאה סע ווװ ,עיצילַאג ןיא ןרָאװעג ןעמונ

 : יב 2



 .ענייז ןדיי עשיצילַאנ יד .םוטנדיי ןשיכיירטסע ןופ ןינב בורו

 יֹּמִא ירמנל שיטילַאּפ ןוא שימָאנָאקע ןעוועג רעטנעצ-רָאי
 עיצילַאג ןיא טָאה עכלעוו ,עטכאלש רעשיליוּפ רעד ןופ קיגנעה

 ןבָאה ןרָאטַאלימיסַא ןוא סעקינלהק עשידיי .המר דיב טרינעד

 -נווצעג רָארעט-סגנוריגער ןזָאלסטכיזקיר א ןֹופ ףליה רעד טימ

 ייב ןמיטש וצ ןסָאמסקלָאפ עשידיי ענעקַארשרעד ,עמערָא יד ןעג

 רכשב ,ןטַאדידנַאק עשיטימעסיטנַא טַּפָא ,עדמערפ ױיוא ןלַאו יד

 -שָאמ , רֶאֹּפ א זא ,טקיליװַאב עטכאלש עקידנשרעה יד טָאה הז

 ןיא ןריטנעזערּפער "בולק-ןליוּפ , ןופ רעדילנטימ סלַא ןלָאז "סעק

 סָאד םייס ןשיצילַאנ ןיא ןוא טנעמַאלרַאּפלַארטנעצ רעניוו

 ןוא רעקיטסיינ ןופ בצמ ןקיזָאד םעד ןגעק .םוטנדיי עשיצילַאג

 רעייז ףיוא ןטסינויצ עשיצילאנ יד ןבָאה יירעפַאלקש רעשיטילָאּפ

 .ַא טריזינַאגרַא ,1907 גנילירפ-רעקלעפ םעד ברע רָאפנעמַאזוצ

 לאוו עלַאנַאיצַאנשידיי עצלָאטש ןוא עטסוווַאבטסבלעז עקיטכעמ

 ,עינַאּפמַאק

 ,עדיורב .מ .רד ,דנַאטש ףלָאדא ןופ גנוריפ רעד רעטנוא

 -עננייא ןטסינויצ עשיצילאנ יד ןענייז ,ערעדנַא ןוא ךייר .ל .רד

 -טנא ןֹוא טומ ןייז טימ טעוװו סָאװ ,ףמַאקדלַאװ .ַא ןיא ןטערט

 .םעד ןופ עטכישענ רעד ןיא טָאלב-ךרע ןַא ןביילב טייקנסָאלש

 רעד ןעוועג זיא ךעלטפאשנדייל סרעדנוזַאב .סנַאסענער ןשידיי

 רעטנוא ךיז קידנענופעג ,ןדיי יד ווו ,עיצילַאג-חרזמ ןיא ףמַאק
 ןופ רעניארקוא יד ןופ ןוא ,טייז ןייא ןופ ןקַאילַאּפ יד ןופ קורד ַא

 -ייא ןַא ןביוהוצנא ןעוועג ןעגנוווצעג ןענייז ,טייז רעטייווצ רעד

 ,יצילַאּפ ןופ רָארעט ַא ןגעק .קיטילָאּפ עלַאנָאיצַאנ-שידיי ענעג

 ײטרַאּפ עשיטסינויצ יד טָאה עטמַאאב-רעייטש ןוא ןעמרַאדנַאשז

 -פַאו ערַאברעדנוװו ןוא עזעידנארג א טריזינַאנרָא עיצילַאנ ןיא

 יד טריויליבָאפ ןוא טלסיירטענפיוא טָאה עכלעוו ,עיצַאטינַא
 יד ןנעק ,ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא ןיא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי

 יד ןוא ןפיוה עשיבר יד ןטערטענפיוא ךיוא ןענייז ןטסיגויצ

 -ארד םרח ןוא סארוק ?וק טימ עטשרע יד ,ןטסילַאיצַאס עשידיי
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 "עג טימ ןבָאה עכלעו ,"סעקווויִאב , טימ ערעדנַא יד ,ןעגנוא

 רעדָא עשיליוּפ ףיוא ןעמיטש וצ רעלייוו עשידיי ןעגנוווצעג טֿפַאו
 טָאה וצרעד ןפלָאהעגוצ ,רעריפ-ןטסילַאיצַאס עטריליטיסַא-שידיי
 עיצאזנאגרֶא יד (.טסילַאיצַאס .ַאיטרַאּפ ,דישז) .ס ,ּפ ,שז יד

 -עט ןטרעהרעדמוא ןַא ןגעק קידנפמעק .עיצילַאנ ןיא "דנוב , ןֹופ

 רעשיצילַאג רעד טָאה ,ןטייז עֶלַא ןופ ןעמוקענ זיא סָאװ ,רָאר

 ײטקַא ןוא טייקשיאָארעה עראברעדנווו א ןזיווענסיורא םזינויצ

 ךשמב ןבָאה ןטנעדוטס עלַאנָאיצַאנשידיי רעטרעדנוה .טעטיוו

 ןוא טרָאװ ןיא .ךעלטעטש עשידיי עֶלַא טזיירַאב םישדח ןֹופ

 עכלעוו ,עיצַאטינַא עקיטכעמ א ןרָאװעג טלקיװטנַא זיא טפירש

 -סקלָאפ עשידיי יד ןסירענטימ סָאטַאּפ ןוא ןערב ריא טימ טָאה

 "רָאפ רדסכ ןענייז ךעלסענ יד ןיא ןוא םישרדמייתב ןיא .,ןסַאמ

 .ןענניטימ עטרעטסייגַאב ןעמוקעג

 ײטרַאּפ רעשיטסינויצ רעד ןבָאװה 1907 יַאמ ןיא ןלַאװ יד

 ןרָאװעג ןענייז טלייועג ,ןטַאדנַאמ יירד טגנערבענ עיצילַאנ ןיא

 לָאצ יד .רעלהאמ .א ,רד .פָארַּב ןוא לעבַאג .ח .רד ,דנאטש ףלָאדַא

 ַא רעדָא עטלּפָאד ַא ןעװעג טלָאװ ןטָאדנַאמ עשיטסינויצ יד ןופ

 ךצמ ?דניווש-לאו רעטרעהרעדמוא רעד טשינ ןעוו ,עקיכַאטיירד -

 -ָאקוב ןופ טָאטש-טּפוה רעד ןיא זיא םעדרעסיוא .,טכַאמ רעד

 רעלַאנָאיצַאנשידי רעד ןרָאװעג טלייוועג ,ץיווָאנרעשט ,עניוו

 -טסע ערעדנַא ןיא ןוא ןיוו ןיא .רעכיורטש .3 .רד ,טַאדידנַאק

 רעד רעטנוא ייטראפ עלַאנַאיצאנשידיי יד ןיא טעטש עשיכייר

 ,םיובנריב .נ .רד ןוא טילַאש .י .רד טסינויצ םעד ןופ גנוריּפנָא

 לָאצ עטסנרע ןַא ןעמוקַאב טָאה יז םנה ,טאדנַאמ ַא ןָא ןבילבעג

 .ןעמיטש

 טָאה .ןטַאטוּפעד עלַאנַאיצאנ-שידיי ריפ יד ןופ לַאוװ יד

 -סיינַאב ןופ םרוטש א םוטנדיי ןשיכיירטסע םייב ןפורענססיורא
 ענרעטכינ א רימ ןבָאה ,רעטנעצרַאי ריפ ךָאנ ,טנייה .גנורעט

 ןעננורַאפרעד ערעטיב יד .תולנ ןיא ןגנלָאפרעד-לאוו יבנל גנויצאב

 ' ןיא סלָאמַאד רעבָא ,סעיזוליא ךס ַא וצ טכַאסענ ףוס ַא ןבָאה
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 רעשיטסַאיזוטנע רעניימעגלַא רעד ןֹופ ןָאפ ןפיוא ,1907 גנילירֿפ

 -ענפיוא ןטסינויצ יד ןופ ןוחצנ רעד זיא ,ךיירטסע ןיא גנומיטש

 -ירָאטסיה רסיורג ַא סלַא םוטנדיי ןשיכיירטסע ןופ ןרָאװעג ןעמונ

 ןיא ןבָאה ןטַאטוּפעד עלַאנָאיצַאנשידי יד .ךורברעביא רעש

 ,טָאה סָאװ ,"בולק ןשידייג ןרעדנוזַאב ַא ןּפַאשעג טנעמַאלרַאּפ

 פאר עטסנרע ןא טליּפשעג ,לָאצ רעשירעמונ רעניילק ןייז ץָארט

 ץנעטסיזקע יד ןיוש ןיא סלַאֿפנדעי .ןעננודײשטנַא עשיטילָאּפ ייב

 עקרַאטש א ןעוועג ?בולק ןשידיי , ןשירַאטנעמַאלרַאּפ ַא ןֹופ ןיילַא

 ןוא ןדיי ייב ןויער ןלַאנָאיצַאנשידיי ןרַאפ עיצַארטסנַאמעד

 ,1907 יַאמ ןיא ןלַאװ יד ןכל ןעמ ןָאק טכער טימ .,ןדיי-טשינ
 עטכישעג רעד ןיא ךורברעביא ןשירָאטסיה ַא סלַא ןטכַארטַאב

 | ,םוטנדיי ןשיכיירטסע ןופ

 ןטַארעטיל ןוא רעוט-דוטלוק עשידיי עטנענימַארּפ
 .סעדגנַאק ןשיטסינויצ ןטעביז ןפיוא

 רעגזיולס ףסו רײד ןַאמבײװ םײװח רײד ,ףפָטרפ
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 .ןכָאנ גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד 8
 סערגנָאק ןטעביז

 ןטעביז ןפיוא ןרָאװעג טלייוועג זיא סָאװ ,גנוטייל עיינ יד
 טָאה סע ווו ,ןלעק ןייק ןרָאװעג ןגָארטענרעבירַא זיא סערגגָאק

 ינַאנרֶא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד טָאהעג טרָאניױװ ןליבַאטס ןייז

 ןופ ָארויב-טּפיוה סָאד ,"טלעוו יד ךיוא .ןָאזפלָאװ דוד .,עיצַאז
 רעד ןופ סעיצוטיטסניא עלַארטנעצ ערעדנַא יד ןוא דְנָאפ-ַאנָאיצַאנ

 רעצנַאג רעד .ןלעק ןייק רעבירַא ןענייז ,גנונעװַאב רעשיטסינויצ

 -פלָאװ ,ןרָאװעג טיינַאב ןֹוא טריזינַאגרָאער זיא טַארַאּפַא-ןעטמַאַאב
 עטנענימָארּפ ןופ ייר עצנַאג א טעברַא רעד וצ ןגיוצעגוצ טָאה ןָאז
 ,רַאטערקעס-לַארענעג ןרָאװעג זיא ווָאלָאקָאס םוחנ .רעטעברַאטימ

 רעד , ןופ עיצקַאדער יד ןעמונעגרעביא טָאה ?לעווייפ דלָאטרעב

 -ָאיצַאנ ןופ גנוטייל-טּפיוה יד ."גַאלרַאפ ןשידיי, ןופ ןוא "טלעוו
 .זניא ןופ טנעה יד ןיא ןעװועג טציא ןיב זיא סָאװ ,דנָאפללַאנ
 -נעדָאב סקַאמ .רד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא יקצענעמערק .י

 : : | ,רעמייה

 עסיורג רעייז ןעוועג ןענייז גנוטייל רעיינ רעד ןופ ןבַאנפיוא יד
 -ךֶא עצנַאג יד ןיא טקילפנַאקדַאדנַאנוא םעד בילוצ .ערעווש ןוא

 -ענ טָאה'מ .טרעטילּפשעצ ןוא טכַאװשעגּפָא ןרָאװעג עיצַאזינַאג

 -ךרֶא ןריפניירַא ןוא ןעייר ענענייא יד ןרינילּפיצסיד רעדיוו טזומ

  ןיא ןענייז סערגנָאק ןטעביז ןכָאנ דלַאב .ןליױו-סטעברַא ןוא גנוג

 יד .ןעמָארנָאּפ עשידיי-ײטנַא עקיטולב ןכָארבעגסיױוא דנַאלסור
 ײּפעג םעד ןפלעה וצ טימַאב לכ םדוק ךיז טָאה ,גנוטייל עיינ

 -נייא לסירב ןייק טָאה יז .םוטנדיי ןשיסור ןטפדורעג ןוא ןטקינ

 -רֶא עשידיי עטסנרע עֶלַא ןופ ץנערעפנָאק עלעיצעּפס ַא ןפורַאב

 -עפנָאק רעד ןופ עכַאנפיוא יד .ןטפַאשלעזעג ןוא סעיצַאזינַאג

 -קערש רעד ףיוא הבושת עלענש ַא ןענופעג וצ ןעוועג זיא ץנער

 ןריזינַאגרָא וצ ?כ-םדוק ןוא עּפָארייא-חרזמ ןיא טיונ-ןדיי רעכעל
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 -ָארנָאּפ רעד ןופ עיצַאזינָאלַָאק ןוא עיצַארנימע עשיטַאמעטסיס ַא!

 ןעמוקעגרָאפ זיא ץנערעּפנָאק יד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעטרימ

 .ןטאנעלעד 80 ןופ טייהנזעוונא רעד ןיא ,1906 רַאונַאי 29 םעד

 ןוא א"קי ;ןטפאשלעזענ עשידיי עטסכייר ןוא עטסקיטכיוו יד

 םזינויצ םעד קידנלעוו טשינ ,טקילײטַאב טשינ ךיז ןבָאה סנַאילַא

 -רעטנוא רעשידיי-יימענלַא רעטיירב א וצ טייקכעלנעמ יד ןבעג

 16(.2.1.0י6188 רעד ןופ רטערטראפ ןענייז ןעמוקענ .ננומענ

 -עג ןפַאשעג ןליװגנַאז ךרוד זיא סָאװ '16ע1110118/ 0988158110מ)

 םעד ןופ ,סערגנָאק ןטעביז ןפיוא גנוטלַאּפש רעד ךָאנ ןרָאװ

 ןופ גנוטייל רעד רעטנוא 46011118ט6101מ 46ע 406018086מ 10646מ9ע

 480810-16רא1808 488006124010497 רעד ןופ ןֹוא ןַאטַאנ ?יױוּפ ,רד

 -ַאב ףוסל טָאה'מ .ןָאזפלָאװ דוד טָאה ץנערעפנָאק יד טנפערעד

 -יטיונ יד ןענעקרענַא עכלעוו ,סעיצולָאזער ייר עצנַאג ַא ןסָאלש

 יד ןיא טעברַאטימ רעשידיי-יײמענלַא ,רעמַאזניימעג ַא ןופ טייק

 טלייװעג זיא'ס ןוא עיצַאזינַאלאק ןוא עיצַארנימע ןופ םינינע

 רעד ןופ רעבָא זיא עודיכ .טעטימָאק רעשירָאזיװָארּפ ַא ןרָאװעג

 ךיז טָאה טייצ רעד ןופ ךשמב ,ןרָאװעג טשינרָאנ עיצקא רעצנַאג

 ןטפאשלעזעג עשיּפָארטנַאליטשידיי יד זא ,ןזיוועגסיױורַא טלוב

 -ָארֹויב ןוא םידיננ עשירָאטַאלימיסַא ןופ גנוריּפנָא רעד רעטנוא

 -קורטסנָאק ןוא רעטסנרע םוש ןייק וצ קיעפ טשינ ןענייז ןטַארק

 עשיאעּפָאריײאחרזפס ערעייז תכבוטל .טעברַא-ספליה רעוויט

 | | ,רעדירב

 ,לסירב ןיא ןטערטרַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטפאשלעזעג יד ןופ

 סליװגנַאז) .ָא .ט .י יד ןענַאטשעג םזינויצ םוצ ןטסטנעָאנמַא זיא

 ןבָאה גנוטלַאּפש רעד ךָאנ .(עיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאירָאטירעט

 םעד ךיז ןיא טאהעג טייצ עסיוועג ַא ךָאנ ןטסילַאירָאטירעט יד

 ןבילבענ ייז ןיא רעכלעוו ,טסייג ןלַאנַאיצַאנ ןוא ןשיטַארקַאמעד

 -ַאזינַאורא רעשיטסינויצ רעד ןיא טייקיטעט רעקילָאמַא רעד ןופ

 "ושראפ רַאֿפ טרָא ןא ןרָאװעג .א .ט .י יד זיא דלאב רעבָא .עיצ

 "רעט םעד טימ ןבָאה סָאװ ,ןטסינויצײטנַא עטרילימיסַא עגעד
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 עשיטסינוצ יד ןרידיווקיל ןוא ןכערבעצ טלָאװעג םזילַאירָאט

 לַאפכרוד ןכָאנ ןענייז םיניחנמ עשיטסילַאירָאטירעט יד .גנונעווַאב

 "ירעט זיא'ס עכלעוו ןריטּפעצקַא וצ ןעוועג םיכסמ 'ַאדנַאנוא טימ

  טָאה עיצַאזנָאלָאק רעשידיי ַא רַאפ עירָאטירעט ַא רעבָא .עירָאט

 טָאה רָאי רַאּפ ַא ,לגוק-דרע רעצנַאג רעד ףיוא ןענופעג טשינ ךיז

 יד זיב ,עירָאטירעט ַא ןופ ןכוזמורַא עקידרדסכ סָאד טרעיודעג

 םזילַאירָאטירעט רעד .ךעלרעכעל טושּפ ןרָאװעג זיא ךַאז עצנַאג

 רעשידיי רעד ןיא רעננעהנָא עטצעל ענייז ןריולרַאפ ?ייוורעד טָאה

 -בלַאה ןופ בולק ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה ןוא עסַאמ-סקלָאפ
 סָאװ ,רעגרָאזרַאפ-ללכ ןֹוא ןּפָארטנַאליפ עטרילימיסַא דץנַאנ .ןוא

 -רַאֿפ ןוא ןטיונ עתמא יד יבנל ןבילבעגנ דמערפ ןוא טייוו ןענייז

 -ענ יד ןלַאפעג ןזיא'ס רעמ סָאװ .קלָאֿפ ןשידיי םעד ןופ ןעגנַאל |

 רענעסיברַאפ ץלַא ,םזילַאירָאטירעט םנופ העּפשח עכעלטפַאשלעז
 -ַאזינַאנרַא עשיטסינויצ יד רעבָא ,םזינויצײטנַא ןייז ןרָאװעג זיא

 ,סערגנָאק ןטעביז ןפיוא גנוטלַאּפש רעד ךָאנ טָאה עכלעוו ,עִיצ

 יד דצמ ריא טָארד סָאװ ,הנכס רעד רַאפ טַאהעג ארומ קרַאטש

 זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג דלַאב זיא ,ןטסילַאירָאטירעט
 .ָא .ט .י רעד טימ ןקיטפעשַאב וצ טסנרע ךיז יאדכ טשינ זיִא'ס

 -עג זיא ןטסילַאירָאטידעט יד ןשיווצ עּפורג עטסקרַאטש ידו

 ַא ,דנַאלסור ןיא (ןטסילַאיצַאס-ןטסינויצ) ײטרַאּפס ,ס יד ןעוו

 -םילַאיצַאס עקיזָאד יד טָאה סערגנַאק ןטעביז ןכָאנ טייצ עסיוועג

 טלמוטענ ךיז קרַאטש עיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאירָאטירעט -שיט

 -ערּפער יז זַא ,ןעניימ טנָאקעג טָאה'מ ,סָאנ רעשידיי רעד ףיוא

 יד ןענייז ןתמא רעד ןיא ,גנוגעװַאב-סקלָאפ עסיורג ַא טריטנעז
 ןעוועג טשינ (ןפורעג טלָאמעד ייז ןעמ טָאה ױזַא) ?סעצווָאסעסע,

 טימ זיא העּפשה רעייז ןוא ײטרַאּפ עקרַאטש סרעדנוזַאב ןייק
 -ירעט רעד .ןויצ ילעוּפ יד תבוטל ןרָאװעג טריצודער רָאי ןדעי
 ,רעשיטסילַאיצַאס רעד ייס ןוא רעניימעגלַא רעד ייס ,םזילַאירָאט

 תוחוכ-סקלָאפ עטסנרע ןריזיליבַָאמ וצ ןעוװעג תלוכיב טשינ זיא

 ױזַא ,ענערַא רעשיטילָאּפ רעד ןופ ּפָארַא םַאזננַאל זיא רע ןוא
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 -ַאנרֶא עשיטסינויצ יד ןטלַאּפש וצ ווורּפ רעד טקידנעעג ךיז טָאה
 רעלַאירָאטירעט-םתס ,רעטקַארטסכַא ןַא ןופ ןעמָאנ ןיא עיצַאזינ

 -ידיי רעד ןיא טָאהעג טשינ הזיחא םוש ןייק טָאה עכלעוו ,יידיא

 | ,המשנ-סקלָאפ רעש

 -ויצ םניא טָאה גנוטלַאּפש רעד ךָאנ טייצ רעטשרע רעד ןיא

 -עװַאב יד טָאה טציא זיב .גנומיטש עטקירדעג ַא טשרעהעג םזינ

 -רַאשט ןטנעָאנ ַא ףיוא ןעגנונפַאה עקידנצנעלנ טימ טבעלעג גנוג

 רעשיטַאטסעיַאמ רעד םורַא טרירטנעצנַאק ךיז טָאה ץלַא ןוא רעט

 טימ ןוא גיהנמ רעד קעװַא ןיא טציא .גיהנמ םנופ טלַאטשעג

 ןבילבעג ,ןּפָאקסָארָאה ןוא רענעלּפ עזעידנַארג ןופ ץנַאלנ רעד םיא
 ןפרָאװעג טָאה סָאװ ,טייקכילקריוו עיורג ,עכעלנעט-נָאט יד זיא

 ,גנונעװַאב רעטמותירַאפ ןוא רענעטלָאּפשעג רעד ףיוא טעמוא ןַא
 -טיא-סנבעל עיינ ,טלאהניא םעיינ ַא טכוזעג טָאה םזינויצ רעד

 -ַאב טימ ךיז ןבָאה ןטסינויצ עשיכיירטסע ןוא עשיסור יד ,ןסלוּפ

 ןיא קידנעניפעג ,ןפמאק-לַאוו עשיטילָאּפ ןיא ןפרָאוװעג גנורעטסייגי

 יד טקיניײּפעג ןבָאה סָאװ ,תוקפס יד ףיוא חבושת עסיוועג ַא םעד

 -ענ יױזַא יד ,ןטסינויצ-ברעמ יד ןופ לייט ַא .המשנ עשיטסינויצ

 -ָאטַאזנַאלַאק עלַאער וצ ןעמונענ ךיז ןבָאה עשיטקַארּפ ענעפור

 -ויצ עשיטילָאּפ יד ,ערעדנַא יד .לאדשייץרא ןיא םישעמ עשיר

 "עבעלרעביא יד ןֹופ ןעוועגנ טשרעהַאב ןצנַאנניא ךָאנ ןענייז ןטסינ

 ךָאנ .קידנסיוו טשינ ,הפוקתדץנאלנ רעשינאילצרעה רעד ןיא ןשינ

 רעד טיס רבע ןכעלרעה ןקיזָאד םעד ןדניברַאֿפ וצ ױזַא יו

 ,טייקכעלקריוו רעקירעיורט ,רעיורג

 טאהעג ךךיז ןיא טָאה גנונעװַאב עשיטסינויצ יד רעבָא

 תוקפס עֶלַא ןעוועג רבונ ןבָאה סָאו ,תוחוכ עשינויח עקראטש

 -סינויצ רעד ןופ ןעלצרָאוו יד ךיז ןפיטראפ סע .ןטייקירעווש ןוא

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןסַאלק ןוא ןזיירק עֶלַא ייב גנונעװַאב רעשיט

 -"יחרזמ , יד ,טּפַאשרעטעברַא רעד ייב ןקריוו ןויצ ילעוּפ יד

 ,ךיז ןעימַאב ,1909 ראי םעד טניז ךיז ןעלקיװטנַא סָאװ ,ןּפורג

 וצ םינבר עשיטסינויצ ענעבענענרעביא ןופ גנוריפ רעד רעטנוא
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 ןופ הע ה עקיד םעד ברע

 א רעשידיי רעד ןופ ןזיירק יד ןיא

 ךיוא ,ןסַאמ עשיסקָאדָאטרָא-זעינילער יד םזינויצ ןראפ ןעניוועג

 ַאדעג רעשי ֿט

 -נסקַאװ ַא ךיז טליפ ץנענילעטני

 + טלעוו-ןקנ



 ואאה ןיא סערגנַאק רעשיטסינויצ רעטכַא דעד (9

 טיצ רעד ןיא ןעמוקענרָאפ ןיא סערננָאק רעטכַא רעד |

 ןייק ןרָאװעג רע זיא ןפורעבנייא ,1907 טסוניוא 21--14 ןשיווצ

 -םולש עטייווצ יד ןעוועג טלמַאזרַאפ טלָאמעד זיא'ס ווו ,גאַאה

 -נייא ןרעווש םעד רעטנוא ןענַאטשעג ןיא עּפָאריײא .ץנערעּפנַאק
 תופידר יד ןוא דנַאלסור ןיא ןעמָארנָאּפ עקיטולב יד ןופ קורד

 .סולפנייא יד זַא ,טנכערענ ןכל טָאה'מ .עינעמור ןיא ןדיי ןגעק

 ,גאאה ןיא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עכייר

 גנוזייל ריא ןוא ענַארפנדיי רעד טימ ןריסערעטניארַאפ ךיז ןלעוו

 .גנוסאפםיוא רעשיטסינויצ רעד טיול

 ןוא ןטנַאגעלעד 2000 ךרע ןַא ןעמוקענ ןענייז סערגנָאק םוצ
 יּפורג עשיאייטרַאּפ ןוא ןטפַאשנַאמסדנַאל ענעדישרַאפ יד .טסעג
 עלעיצעּפס ןטלַאהעגּפָא ןבָאה ,ערעדנַא ןוא ןויצ-ילעוּפ יד ,ןעגנור

 ,ןעננוגנידַאב ערעדנוזַאב יד בילוצ .ןצנערעפנַאק ןוא ןעגנוטַארַאב

 ןעוועג טייצ-סערגנַאק יד זיא ,דנַאלסור ןיא טשרעהעג ןבָאה סָאװ

 -נעמַאזוצ עטרעטשעגמוא ןוא עיירפ רַאֿפ טייהנגעלעג עטסעב יד
 סערגנַאק ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא .ןטסינויצ עשיסור יד ןופ ןרָאפ

 -"הירבע יד ןופ גנוטַארַאב עשיאערבעה ַא ןעמוקענרָאפ ךיוא זיא

 -נריפ ךס ַא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,סעיצַאזינַאנרָא

 ,ןטַארעטיל עשיאערבעה עקיד

 סע :ןָאופלַאװ דוד טרעלקרעד עדער-סגנונעפערעד ןייז ןיא

 -פעוו ,סערגנָאק ןטשרע םעד טניז רָאי 10 ןעגנַאנרַאפ דָארנ ןענייז

 .טימ .ףליהטסבלעז רעלַאנָאיצַאנ ַא וצ געוו םעד ןזיוועג טָאה רעכ

 ,רעטעּפש ןעמוקעגרָאפ ןיא סָאו ,םעד טימס ןוא טיוט סלצרעה

 . ,טסולרַאפ ןרעװש ַא ןטילענ עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד טָאה
 -רעד ןָאזפלָאװ .ןבעל רעטייוו ליוו ןוא טבעל םזינויצ רעד רעבָא

 ,דנַאלָאה עכעלטניירפטסאנ סָאד טיײקרַאבקנַאד טימ ןַאד טנָאמ
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 .עטכישעג רעשידיי רעד ןיא הפוקתדץנַאלג ריא טַאהעג טָאה סָאװ

 טנָאמרעד ןוא טרַאװננעק רעקירעיורט רעד ןגעוו טדער ןָאזפלָאװ תעב

 .-גנָאק רעצנַאג רעד טייטש ,דנַאלסור ןיא ןעמָארגַאּפ עכעלקערש יד

 -עד רעלופסקורדנייא ןוא רעליטש א טימ טרעַאב ןוא ףיוא סער
 ץנערעפנָאק יד .ןדלעה ןוא תונברק ענעלאפענ יד עיצַארטסנָאמ

 יד ןריזינַאגרָא טלָאזעג טָאה ,ןָאזפלָאװ טרעלקרעד ,?סירב ןיא
 . םישעמ עלַא יד רעבָא .ענעטילעג יד רַאפ ףליה יד ןוא עיצַארגימע

 יבנל .ןויטַאילַאּפ עטצענערגַאב ןוא עשירָאזיוװָארּפ רָאנ ןענייז

 רעשיטילַאּֿפ רעד טָאה קלָאפ ןשידיי םנופ עידענַארט-תולג רעד

 עקיטכיר-קיצנייא יד ןבענענ קירוצ רָאי ןעצ טימ ךָאנ טויגויצ

 רימ ,לארשידץרא ןייק טריפ דיתע רעזנוא ןוא געוו רעזנוא .הבושת

 עלַאיאל רעזנוא ןייטשרַאפ ףוס ?כ ףוס טעװ ייקרעט יד זַא ,ןּפָאה

 (ןזומ ריס ,גנוגעװַאב עכעלצונ הכולמ רעשיקרעט רעד רַאפ ןוא

 -יונ זיא'ס .קֶלָאפ סָאד ןטיײרַאברָאפ ןֹוא דנַאל סָאד ןטיירַאברַאפ

 טימ טשינ רעבָא ,לארשיץרא ןיא טעברַא עשיטקַארּפ א קיט

 ןייז טקידנערַאפ ,"םזינויצ רעד , .ןעלטימ-עיצַארטליפניא עמייהעג
 -ּפַאק ןייק טשינ ןוא טייקילעפוצ ןייק טשינ זיא ,, ,ןָאזפלָאװ עדער
 ןצעזעג עשירָאטסיה ףיוא ,ערָאלק יד זיא'ס .םידיחי ןופ זיר
 "ןקְלָאפ ןשידיי ןופ גנולקיווטנא עטריזַאב

 גנוריגער רעשידנעלָאה רעד ןופ רעטערטרַאֿפ ַא יװ ,םעדכָאנ
 םוידיזערּפ ַא טלייוועג טרעוו ,סערגנָאק-ןטסינויצ םעד טסירגַאב
 -- יױדרָאנ ןוא ןָאזפלָאװ :?עטשנעמַאזוצ ןקידנגלָאפ םעד טימ
 ,קערָאמרַאמ .א .רד ,ןהַאק סובָאקַאי ,רעטסַאג .רד ,רעציזרָאפ
 . גרעבנירג .? .י  ,גרוברַאװ .ּפָארּפ ,ןיקשיסוא .מ .מ ,וװָאנעלשט .רד

 טיג טָאנעלשט .רד ,רעציזרָאפ-עציוו סלַא -- טילַאש ,י ,רד ןוא

 רֶאֹּפ א טימ טָאה רע וו ,לארשי-ץרא ןופ סורג ַא רעביא ןַאד

  היכז יד טָאהעג .ק .א ןשיטסינויצ ןופ ןעמָאנ ןיא ,קירוצ ןכָאװ

 .ןויצל-ןושאר ,ןיא גנורעייפ-ייליבוי ַא ייב ןייז וצ דנזעוונָא !

 ,עדער-סערגנַאק עלענָאיצידַארט ןייז טְלַאה ױדרָאג סקַאמ - =
 ראי 10 ךיז טלמַאזרַאפ סָאװ ,סערגנָאק רעד :טגָאז רע רעכלעוו ןיא
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 ,עכנַאמ .טסייג טלצרעה ןוֿפ ןייז טשרעהַאב זומ ,גנופאש ןייז ךָאנ

 ַא ןייז ןליוו רימ זַא ,טניימעג ןבָאה ,ןעמוקעג זנוא וצ ןענייז סָאװ

 םלצרעה ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה ייז .עיצאזינַאנרָא-טיײיקיטעטליוװװ

 םעד ןגעק .עיּפָארטנַאליפ טימ טשינ ןעמ טפלעה קלָאֿפ א ,ןויעו

 ןוא תונעט עטסנדיש-אפ יד טימ ןטערטענפיוא ןעמ זיא םזינויצ

 "אפ ןועינילער ַא בילוצ ןליוו רימ זַא ,טניימענ טָאה'מ .ןפרווורָאפ

 עיזַא טימ ךיז ןבָאה רימ .עיזַא ןייק ןדיי יד ןריפקירוצ םזיטַאנ

 -ַאויליויצ רעשיאעּפָאריא רעד יבנל ןעמעש וצ טָאװ טשינ רָאנ

 -פוק ןטיירּפשראפ וצ טרָאד ידכב ,טנעירָא םעניא ןעיינ רימ ,עיצ

 רעדיו ןעמ טָאה ןַאד .טרָאװ םעד ןופ ןיז ןטסעב םעד ןיא רוט

 ךיוא ,סָאטעגנ עטלַא ןיא ןסילשרַאפ ןדיי יד ןליוו רימ זַא ,טהנעטעג

 רימ .עיסנעטערפ עטכערענמוא ןוא עשינָאל טשינ א זיא סָאד

 ןוא .ָאטעג א טשינ ןוא רנַאלרעטַאפ ַא קלאפ רעזנוא רַאפ ןליוו

 טפאש ןעמ ןוא ןעקנַאדעג ערעזנוא רדסכ ןעמ טיירדרַאפ ױזַא

 רעד זַא ,טנָאז'מ .זנוא ןגעוו ןעגנוניימ עכעלדעש ןוא עשלַאפ
 רימ ווו ,רעדנעל יד ןיא טכילפ-רענריב רעזנוא ןנעק זיא םזינויצ

 ןוא ,קלָאפ ַא ןייז ןליו רימ .טלחומ רקש ַא ךָאד זיא'ס ,ןעניווו
 םעד רַאפ ,ןעננוגנידאב-ץנעטסיזקע עקיטיונ יד ןבָאה זומ קלָאפ ַא

 םיל עלַאנָאיצַאג רעדָא םזנויצ :עיזיצעד יד טייטש קְלָאּפ ןשידיי
 ,עגארפנדיי רעד יבנל םיכרד ןוא תובושת ערעדנַא עלַא .עיצַאדיװ

 קיגֲאל רעד וצ הריתס ַא ןיא ןעייטש ןוא ןטיײקבלַאה זיולב ןענייז
 םעד רימ ןקידערּפ רָאי 10 טניז ,טייקכעלקריוו רעשידיי רעד ןופ

 ַא םוטנדיי םעניא טנייה ךָאֹנ רימ ןענייז רעדייל ,תמא ןקיזָאד

 .ןגיז זומ תמא רעשיטסינויצ רעזנוא רעבָא .טעטירָאנימ עניילק

 -עּפָארייא עלא ייב ןעננונעוואב עלַאנָאיצַאנ יד ןופ עטכישענ יד

 -ענ זיא המוא רעד ןופ גנואיינַאב יד זַא ,דיעמ זיא רעקלעפ עשיא

 סנטצעל ןרעה רימ ,לייטסקלאפ םעניילק ַא ןופ ףמַאק ןכרוד ןעמוק

 ןעמָארנָאּפ יד תעב םזינויצ רעד ןעוועג זיא ווו :תונעט עשירפ

 וצ דימו ףכית ידכב ,ךַאװש ךָאנ ןענייז רימ ,ָאי ?דנַאלסור ןיא

 ליפ ױזַא טָאה םזינויצ רעד , ;קלָאפ ןשידיי ןטפדורעג םעד ןפלעה
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 "גנָאק רעטכַא רעזנוא ?"!המוא עׂשידיי יד םיא טיג'ס ?יפיוו ,חוֿכ
 רימ .ץנערעפנאק-םולש רעד ןופ טָאטש רעד ןיא רָאפ טמוק סער

 יד ןייטשרַאפ ןלעװ ןעננוריגער ערעייז ןוא רעקלעפ יד זַא ,ןפָאה

 -נדיי רעד ןופ גנוזייל יד, .םויק-תולג ןשידיי םעד ןופ קיגַארט

 רימ ."טייהשטנעמ רעד רַאפ ןעמַאזקע רעשילַארָאמ ַא זיא ענַארפ

 ןטפדורעג רעזנוא יבנל טײקיטכערעג טלעוו רעד ןֹופ ןעגנַאלרַאפ

 | | .קלָאפ ןטקינייּפעג ןוא

 סערגנָאק רעצנַאנ רעד ךיז טָאה רעטרעוו עקיזָאד יד ייב

 "ייב ןשימרוטש ַא טימ קידנריטסעפינַאמ ,ןַאטנָאּפס ןביוהענפיוא

 יָאקָאס םוסג טיג ןַאד .גנורעלקרעד סיודרָאנ וצ המכסה ןייז לַאפ

 -סיוא ןַא ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רַאטערקעס לַארענעג רעד ,וָאל

 .טעטימָאק-סנָאיצקַא ןופ טייקיטעט רעד ןגעוװ טכירַאב ןכעלריפ

 ,פ ,רד ,טכַאנ .רד :ךיז ןקילײטַאב טכירַאב ןגעו עטַאבעד רעד ןיא

 .ש ,קינַאמסַאּפ .רד ,גיסָאנ .רד ,זיירּפנערהע .רד ,ןיקנייש .מ ,ךייר

 .ערעדנַא ןוא שטירט דוד ,רעוָארימענ .רד ,ץלַאז ;רד ,יקסנַאלּפַאק

 ןוא עשיטילָאּפ יד ןשיװצ ןצַאזננעק יד קֹורדסיוא םוצ ןעמוק סע

 .-רעמַאב עשיטירק ןוא עפרַאש ןלַאפ סע ןוא ןטסינויצ עשיטקַארּפ

 יד .גנוטייל רעד ןופ טייקיטעט ,רעד יבגל ןפרווורָאפ ןוא ןעגנוו
 רעד ןגעק טשינ זיא רענייק :.ָאפלָאװ דוד טרעפטנע ןטנענָאּפָא
 .טָאה גנוטייל רעד ןיא רענייק ,לארשיזץרא ןיא טעברַא רעלַאער
 ףוס ַא זומ ןעמ ,ןוװרּפ-עיצַאזינָאלַאק עשיטקַארּפ ןנעק טשינרָאג

 רענגעק ַא ןעוועג זיא לצרעה זַא ,עדנעגעל רעשלַאפ רעד וצ ןכַאמ

 ןלצרעה ןשיוװצ דיישרעטנוא רעד .לאושי-ץרא ןיא טעברַא ןופ

 זיולב טײטשַאב "עשיטקַארּפ; ענעפורעג ױזַא עקיטנייה יד ןוא

 -ץרא ןיא טעברַא רעלַאער רַאפ ןעוועג זיא לצרעה סָאװ ,םעד ןיא

 רעקיטקַארּפ עקיטנייה יד תעב ןדער םתס ןנעק רעכָא לארשי
 ןיא טלעפ'ס זַא ,תונעט ךיוא טָאה'מ .טשינרָאג ןעוט ןוא ןדער
 .ןטערטרַאפ טשינ ןעמ ןָאק ןלצרעה ָאי .גנוריפ יד גנוגעװַאב רעד
 םישעמ עסיורג גנוטייל רעד ןופ ןעגנַאלרַאפ רעקיטירק עשיסור יד

 ןיא ןענייז תוסנכה-לקש יד .טשינ ייז ןקיש רעטלעגנ ןייק רעבָא
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 ןייק ןייז טשינ ןענָאק ןעמָארנַאּפ יד .ןלַאפעג קידלאוועג דנאלסוד
 רעד ןיא טָאה טעטימָאק רעסעדָא רעד ,לשמל ,לייוו ,דיירסיוא

 -בס יד ענונב .רעירפ יו ,רעטלעג ערעסערג ןפַאשעג טייצ רעבלעז
 ןָאק ,קיטילָאּפ-סעדנַאל ןופ ענַארפ רעד ןיא ןצַאזנגעק ןֹוא םיכוס

 ,ןינע ןַא זיא סָאד זַא ,טלַאה יז לייוו ,ןוט טשינ רָאנ גנוטייל יד

 -ַאגרָא עלַאקַאל יד רָאנ ,גנוגעװַאב-טלעוו רעד ענונ טשינ זיא סָאװ
 | ,סעיצַאזינ

 ַא סלַא ןזיװענסױרַא ןָאזפלָאװ ךיז טָאה קילּפער ןייז ןיא
 -נעק ענייז רעטעּפש ןלעוװ לָאמנייא טשינ ,טסימעלָאּפ רעדנצנעלג

 ,טנַאלַאט ןשימעלָאּפ ןייז ןופ טייקפרַאש יד ןליפ וצ ןעמוקַאב רענ

 ןגעק ןעמיטש עֶלַא טימ .ןטנענָאּפָא יד טרעפטנע טָאלָאסטס ךיוא

 .ףָארּפ ,גננוטייל רעד םוירָאטולָאסבַא סערגנַאק רעד טלייטרעד ןביז

 ַאק ַאניטסעלַאֿפ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טרירעפער גרוברַאװ ַאטט8

 יד זַא ,טײטַאטסנַאק רע .לארשי-ץרא ןיא ענַאל רעד ןנעוו עיסימ

 -ימָאק-ַאניטסעלַאּפ יד .קיטסנינ ךיז טלקיוװטנַא טעברַא עשיטקַארּפ

 -גנוצנַאלפ ןוא -עירטסודניא ענעדישרַאפ טעדנירגעג טָאה עיס

 טעוו סָאװ ,וויטַארעּפָאָאק ַא ןרָאװעגנ ןפַאשענ זיא'ס ,ןטפַאשלעזעג

 -ָאק א ,ןָאזנורהא ןרהא םָאנָארגַא רעד .רעזייה-רעטעברַא ןעיוב

 רַאפ ןעננושרָאפ עכעלצונ ךרוד טריפ בקעיד-ןורכז ןֹופ ןוז-ןטסינָאל

 ,"לאלצב , ?וש-טסנוק יד ,רוטלוקירנַא רעקידלארשי-ץרא רעד

 -ָאד רעד .ןטירשטרָאפ טכַאמ ,ץַאש סירָאב .ּפָארּפ ןופ טעדנירגעג

 -רעד -- ל?ארשייץרא ןיא טעברַא רכעלנעטדנָאט ןופ געוו רעקיז

 -רַאפ ֹוצ טייקכעלנעמ יד ןפַאש זנוא טעוװ -- גרוברַאו טרעלק

 -ולֲאַּפ תוכולמ עשיאעּפָארייא יד ןופ ןוא ייקרעט רעד ןופ ןעגנַאל

 רעמיײהנעדַאב ססַאמ .רד .סעיסעצנָאק עכעלטפַאשטריוו ןוא עשיט

 ןָא טציא טביוה רעכלעוו ,דנָאֿפ:לאגָאיצַאג םעד ןנעוו טרירעפער

 ףליה רעד טימ ,לארשיזץרא ןיא ןטעברא עשיטקַארּפ עטשרע ענייז

 ףיֹוא דלַאוװ:ןעוויִלַא ןַא ןרעו טצנאלפענ טעוװו ןדנעּפש-םיוב ןופ

 ןיא גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ןופ נַארטפיוא ןיא ,ןעמָאנ סלצרעה

 טעוו רעכלעוו ,ןיּפור רוטרַא .רד ןרָאפענקעװַא לארשי-ץרא ןייק
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 ןיא טעברַא רעקיטפנוקוצ רעד רַאפ ןַאלּפ םעיונעג ַא ןטעברַאסיוא
 רעשידיײ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,ןָאזלענעצַאס .1 .רד ,לארשידץרא

 זַא ,טלַאה רע .םינינע-קנַאב יד ןגעוו טרירעפער סגַאב-לאיגַטלָאט
 -ַאירָאטירעט יד טימ ךיז ןריסעצָארּפ םעד וצ ןכַאמ ףוט ַא זומ ןעמ

 ַא ךיז טלקיװטנַא'ס .טלעג ןגעמרַאפ ַא ּפִא טסָאק סָאר לייוו ,ןטסיל
 ךישממ רעטייוו לָאז'מ יצ ,םעד ןגעוװו עיסוקסיד עכעלטפאשנדייל
 -ַאק .רד טקרעמַאב עינָאריא טימ .טשינ רעדָא סעצָארּפ םעד ןייז

 -עצָארּפ ןקידרעטייו םעד רַאפ ןַא ,קילּפער ןייז ןיא ןהָאזלענעצ

 ףוסל .םינבר ןוא ןטַאקָאװדַא טגָאזענסױרַא בורל ךיז ןבָאה ןריס
 יד ןרעדנע וצ ןעימַאב ךיז טרַאד'מ זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא

 רעבָא םזינויצ זלעיּפיצנירּפ םענופ טסייג םעניא ןטוטַאטס-קנַאב

 .קנַאב רעד ןופ ןסערעטניא יד ןקידעש טשינ ייברעד לָאז'מ
 רעלַאגָאיבַאג רעד ןנעװ טַארעפער ַא טלַאה שװעל וחירמש .רד

 -ַאנ רעד ןנעוו וָאלַאטַאס םוחג ןוא ,2ארשי:ץרא ןיא גנויברעדי

 ,רעדנעל תולג יד ןיא גנויצרעד רעלַאנָאיצ

 -סעלַאּפ םעד םורַא ןעמוקעגרַאפ זיא עטַאבעד עטסקיטכיוװ יד

 -טנעצ יד ןעוועג זיא סָאד .גרוברַאװ .ּפָאדּפ ןופ טַארעּפער-עניט

 -סינויצ עקידנריפ עַּלַא טעמכ .סעדגנַאק ןטכַא םענופ עגַארפ עלַאר
 יד ןוא טרָאװ סָאד ןעמונעג ייברעד ןבָאה ןטייקכעלנעזרעּפ עשיט

 .עפוטש רעקיטסייג רעכיוה רעייז ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא עטַאבעדו
 טָאה ןטסינויצ עשיטקַארּפ ןוא עשיטילָאּפ יד ןשיווצ חוכו רעד

 ריא ףיֹוא טָאה גנוטכיר עשיטקַארּפ .ג .א יד זַא ,ןזיװַאב טלוב

 / סערגנָאק ןטכַא םעד טניז ,גנוגעווַאב רעד ןופ טייהרעמ יד טייז

 ןוא עטשרע יד ןרָאװעג טעברַא-עניטסעלַאּפ עלַאער יד עקַאט זיא

 תעב .עיצַאזינַאנרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ עבַאנפיוא עטסקיטכיוו

 רעדנַאססעלַא .רד ןוא ןיקצַאמ טאעל רקיעב ןבָאה עטאבעד רעד

 -ויצ ןשיטילַאּפ םעד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןטערטרַאפ טערָאמרַאמ
 רעד זַא ,טניימעג טשינ טָאה לצרעה :טרעלקרעד ןיקצַאמ ,םזינ

 יד ןעזעג טָאה לצרעה .נעט רַאּפ ַא ןופ עגַארפ ַא זיא רעטרַאשט

 -כיו זיא טעברַא-עניטסעלַאּפ יד .קלָאפ ןשידיי םייב גנודײשטנַא
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 ןריזינַאגרָא ןוא ןקעוו זומ ןעמ .לטימ ַא זיולב זיא סָאד רעבָא ,קיט

 "סייג ןוא עלעירעטַאמ יד ןפַאש לָאז סע ידכב ,קּלָאפ עשידיי סָאד

 .רעכעלטַאטש-לַאנַאיצַאנ ַא וצ קיטינ ןענייז סָאװ ,תוחוכ עקיט

 ןלעפ סערגנָאק ןפיוא סָאװ טרעיודַאב קערָאמרַאמ .רד .,גנואיינַאב

 .ודַא ,םַאטשלעדנַאמ .פָארּפ יו ,רענעמ עלופטסנידראפ עכלעזַא

 ןויצ-ינויצ יד ןטלָאװ .ערעדנַא ןוא ליװגנַאז לארשי ,יקסווָאניסַאי

 וצ ןעמוקעג טשינ טלָאװ ,ץנַארעלַָאט רעמ ל?סיבַא ןזיועגסיױרַא

 רעד ןגעק טשינ זיא רענייק .גנוגעװַאב רעד ןיא גנוטלַאּפש ןייק

 ַא ןריפניירַא ןגעק רָאנ זיא'מ ,לארשי-ץרא ןיא טעברַא רעלַאער

 זיא ןטסינויצ עשיטילָאּפ יד ןגעק .םוינויצ םעניא קיטילָאּפ-הקולח

 ילעװ ,ַאמּצײװ םיײח .ּפָארּפ עדער רעסיורג ַא טימ ןטערטעגפיוא

 רימ זַא ,ןעװעג ןענייז רעטרעוו עטצעל סלצרעה :טרעלקרעד רעכ

 ןריטסיזקע טשינ ןפרַאד זנוא רַאט רעבָא .ערעירַאב ַא רַאפ ןעייטש

 ןעמונעגנָא טָאה םזינויצ רעשיטילָאּפ רעד .סערעירַאב םוש ןייק

 וצ ידכב ,געו רעטסעב רעד .עיטַאמָאלּפיד-םתס ןופ טלַאטשענ ַא

 טעברַא עלַאער יד ןרעסערגרַאפ וצ זיא ,קלָאפ ןֹופ עינרענע יד ןקעוו

 .קיטיונ ןענייז ןעגנוימַאב עשיטילָאּפ ךיוא רעבָא .לארשידץרא ןיא

 "כיר עדייב ןשיווצ עועטניס ַא םוינויצ םעניא ןבָאה ןפרַאד רימ

 ןופ טייהנזעוװּפָא יד טרעױדַאב קערָאמרַאמ .רד ביוא .ןעגנוט

 ןופ רעדיװ ןעמ זומ אט ,ל?יװגנַאז יקסווָאניסַאי ,םַאטשלעדנַאמ

 ?םיובנריב ןתנ ,רד זיא ווו ,םעה דחא זיא ווו ןגערפ טייז רעזנוא

 .ץנַארעלַאט עקיצרַאהכייװ ַא םזינויצ םעניא ןפַאש טשינ רָאט'מ

 ןקרַאטש רעייז ַא טכאמעג סערגנָאק ןפיוא טָאה עדער סנַאמצייװ

 ןַאמצייװ זַא ,ןרָאװעג רָאלק ןטַאנעלעד ךס א רַאפ זיא'ס ,קורדנייא

 .רעריפ עשיטסינויצ עקיטפנוקוצ יד ןופ רענייא זיא

 (ןיוו) סָארג ןתנ ןופ עדער יד ןעוועג ךיוא זיא טנַאסערעטניא

 .ןויצ-ילעוּפ יד ןופ גנוטכיר רעטקיסעמעג רעד ןֹופ רעריפ םעד

 ןיא טעברַא רעלַאער ןֹוא קיטילַאּפ ןופ עזעטניס ַא זַא ,טלַאה רע

 -ניס רעד ֹוצ ןעמוקוצ ךָאנ זומ סע ,נונעג טשינ זיא לארשידץרא

 עיצַאזינַאלַאק עשידיי עקיטציא זיב יד .טעברא עשידיײ יד עזעט
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 רֶאּפ ַא ףיוא טקיטפעשַאב יז זַא ,ױזַא ךיז טריפ ?ארשידץרא ןיא

 זומ ןעמ .עשיבַארַא ליפ ױזַא לָאמ 10 רעטעברַא עשידיי טרעדנוה
 טעברַא רעשידיי רעד רַאפ ןטייקכעלנעמ עטיירב ןפַאש דימו ףכת !

 -סגנולדיז יד ןגעוו טקעיִארּפ סרעמייהנעּפָא .פָארּפ .לארשי-ץרא ןיא

 ףלָאדַא .ןָאטפיוא ךס ַא גנוטכיר רעד ןיא ןָאק ןטּפַאשנעסָאנעג

 -עניטסעלַאּפ רעד ןופ סעיצולָאזער ענעדישרַאפ רָאפ טנָאלש םהעב

 .ןעמונעגנָא סערגנָאק םענופ ןרעוו עכלעוו ,עיסימָאק -

 .ערבעה ןענעקרענא וצ ןסָאלשַאב ךיוא טָאה סערגנָאק רעד

 -ננָאק םענופ ,גנוגעװַאב רעד ןופ ךַארּפש עֶלעיִציִּפָא יד סלַא שיא

 -ייֿפ יד טָאה ןוא סעיצוטיטסניא עשיטסינויצ עֶלַא ןופ ןוא סער
 -ָאדר םעד ןופ עיצַאזילַאער יד  ןריפוצכרוד טגַארטּפױאַאב גנוט

 | ,סולשַאב ןקיז

 -ַאש יד ןעוועג זיא סערגנָאק ןרַאפ ענַארפ ערעווש רעייז ַא -

 זַא ,ןטלַאהעג ,ןָאזפלָאװ טָאה ,עודיכ ,גנוטייל רעיינ ַא ןֹופ גנופ

 טכייל ךיז ןענָאק סָאװ ,ןָאזרעּפ רָאּפ ַא ןופ גנוטייל ַא ןבָאה זומ'מ
 -נָאק ןוא שיטַאמעטסיס רע טָאה גנוניימ עקיזָאד יד .ןפערטפיונוצ

 ןַאלּפ ןייז ןגעק .סערגנָאק ןטכַא ןפיוא טרינַאּפָארּפ טנעווקעס

 .עשיכיירטסע יד ןופ לייט ַא ןוא עשיסור יד ןטערטעגפיוא ןענייז
 ןזומ גנוטייל רעד ןיא זַא ,טרעלקרעד ןבָאה עכלעוו ,ןטסינויצ

 ,ןטפַאשנַאמסדנַאפ עשיטסינויצ יד ןופ רעטערטרַאפ יד ןײגניירַא

 יד .ןסַאמ עקידנליפ-לַאנָאיצַאנ ,עטיירב יד םורַא ןעמענ סָאװ

 ןרוטַאדידנַאק יד ןנָאלשעגרָאפ עקַאט טָאה עיסימָאק-ץנענַאמרעּפ
 טפַאשרענגעק סנָאופְלָאװ בילוצ ,ווָאנעלשט ןוא ןיקשיסוא ןופ

 יד .ןרָאװעג ןגיוצענקירוצ ןרוטַאדידנַאק עקיזָאד יד רעבָא ןענייז

 .פָארּפ ,ןָאזּפלָאװ דוד ;ןָאזרעּפ יירד ןופ ןענַאטשַאב זיא גנוטייל עיינ
 -רַאו .(גאַאה) והַאט סובָאסַאי ןוא (ןילרעב) גרוברַאװ ָאטטָא .רד

 עשיטילָאּפ יד ןהַאק ,עשיטקַארּפ יד טריטנעזערּפער טָאה גרוב

 ןגעק ןעמיטש 1232 טימ ןרָאװעג טלייוועג זיא ןָאזפלָאװ .ןטסינויצ

 ךָאנ .8 ןגעק ןעמיטש 140 טימ ןהַאק ,קימיטשנייא גרוברַאוװו .9

 -עג וצ ןעימַאב ךיז טעוו רע זַא ,ןָאזפלָאװ טרעלקרעד לאוו רעד
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 םסָאװ ,ןעמיטש 99 יד ךיוא סערגנָאק ןטסטנעָאנ ןפיוא ןעניוו

 ,םיא ןגנעק ןרָאװעג ןבענענּפָא ןענייז

 רעטכַא רעד :ןָאוּפלַאװ טנעדיזערּפ טנָאז עדער-סולש ןייז ןיא

 ןוא תודחא ןֹופ ןכייצ םעד רעטנוא ןענַאטשעג ןיא סערגנָאק

 ,עלַא זנוא ןקיניירַאפ גנַאלרַאפ ןייא ןוא ליפעג ןייא .גנוקיניײרַאּפ

 ,טעברַא רעכעלרעדירב ןוא תודחא ,םולש ןוֿפ געוו רעד זיא'ס
 טרעװ גננאזעג"הוקתה , טימ ,גנומיטש רעכעלרעייפ ַא ןיא

 זַא ,ןזיװַאב טָאה סערננָאק רעטכַא רעד .ןסָאלשעג סערגנָאק רעד

 "רענע ןַא ןביוהוצנא ןסָאלשטנַא זיא גנוגעוואב עשיטסינויצ יד

 "סנָאמעד ךיוא טָאה רע .לארשייץרא ןיא טעברַא עלַאער ,עשינ

 םעד ןעוועג רבוג טָאה עיצַאזינַאנרַא עשיטסינויצ יד זַא ,טרירט

 -לעװ ,טוטַאטס רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעיינ רעד ,סיזירק ןכעלרעניא

 טרינילּפיצסיד גנונעװַאב יד טָאה ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןיא רעכ

 ,טריטנעמעצ ןוא

 ..הבשומ רעוונ ַא ןופ עיצַאזינָאלַאק יד ןָא ךיז טביוח יווַא
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 רעד ןיא עיצַאומיס עכעלרעניא יד (0

 גנוגעװַאב רעשיטסיגויצ

 סערגנָאק ןטניינ ןוא ןטכַא םעד ןשיווצ  ,רָאי ייווצ ידי

 -עט רעשיטסינויצ רעוויסנעטניא ןַא ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןעייטש
 וצ ןעגנוטיירעבראפ עֶלַא טכַאמעג ןרעוו לארשידץרא  ןיא .טייקיט

 טזייוו טעטיוויטקַא עקרַאטש ַא .טעברַא רעשיטקַארּפ ,רעטיירב ַא

 ענעדישרַאפ טכוזַאב רעכלעוו ,ןָאזפלָאװ טנעדיזערּפ רעד סױרַא

 יטנַאטסנָאק ןיא ןעגנוריגער יד ייב טרינעוורעטניא ןוא רעדנעל
 עצנאג יד טייטש 1908 רעמוז םעד טניז .נרובסרעטעּפ ןוא לָאּפָאנ

 -ַאווער רעשיקרעט-ננוי רעד ןֹופ קורדנייא םעד רעטנוא גנוגעװַאב

 רעד רַאפ ךיז ןענעפע ןּפָאקסָארָאה ןוא ןעגנונעּפַאה עיינ .עיצול
 | | ,קיטילָאּפמ רעשיטסינויצ

 ןיא טעמב רָאפ ןעמוק 1908--1907 טייצ רעד ןופ ךשמב

 -ינַאגרָאסעדנַאל עשיטסינויצ יד ןופ ןרָאפנעמַאזוצ רעדנעל עֶלַא

 ,ךיירטסע ,עיצילַאנ ,עינעמור ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע ןיא) .סעיצַאז
 ןופ ןָא ןעמוק סָאװ ןטכירַאב יד,(.וו .א .א ןטַאטש עטקיניירַאפ

 ןבָאה סעיצַאזינַאגרַא יד זַא ,ןזיװַאב ןרָאפנעמַאזוצ עקיזאד יד

 שירעמונ ייס טסקַאוו ס ןֹוא סיזירק-ַאדנַאנוא םעד ןעוועג-רבוג

 ךיז טלקיװטנַא סע .גנוטסייל ןוא העּפשה רעייז שיטקַארּפ ייס ןוא

 ןט1 םעד טניז .רוטַארעטיל ןוא עסערּפ עשיטסינויצ עטוג ַא

 רעסיוא ןלעק ןיא עלַארטנעצ יד ססױרַא טיג 1907 רַאונַאי
 ךַארּפש רעשיאערבעה ןיא טַאלבנכָאװ .ַא ךיוא 4016 לטסוזג
 -ילבוּפ-שירַארעטיל רעכיוה רעייז ַא ףיוא טייטש סָאװ ,"םלועס,
 -"טלעװ, רעד ןופ ןײנקעװַא סלעווייפ ךָאנ .עפוטש רעשיטסיצ
 ּי ,ננננעװַאב רעד ןופ רַאטערקעס-לַארענעג רעד טרעוװו ,עיצקַאדעד

 -נכָאװ עדייב ןופ רָאטקַאדער רעשיטקַאפ רעד ,טָאלָאקָאס םוטנ
 עקיטרַאנדישרַאפ ַא סיורַא טיג "נַאלרַאפ רעשידיי רעד .רעטעלב
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 עֶלַא ןיא טעמכ .רוטַארעטיל עשיטסינויצ ןוא עשידיי עכייר ןוא

 ,רעטעלב-יטרַאּפ עשיטסינויצ ןעניישרעד ןכַארּפש עשיאעּפָארייא

 ַא סיוא טלאה עילַאטיא ןיא ץוביק רעשידיי רעניילק רעד וליפא

 -טנַא סםרעדנוזאב .ךַארּפש-סעדנַאפ רעד ןיא ןַאנרַא ןשיטסינויצ

 ןיא רוטארעטיל ןוא עסערּפ עשיטסינויצ יד לענש ךיז טלקיוװ

 עיצקאדער רעד רעטנוא סעדָא ןיא ךיוא טניישרעד סע .דגַאלסור

 ,,קעטאילביבנעקעּפָאק עשיטסינויצ , ערעלוּפָאּפ ַא ריּפַאס .דד ןופ

 -ָארב ןרַאלּפמעזקע רעטנזיוט רעטרעדנוה ןיא טיײרּפשרַאפ עכלעוו

 יד םָאו ,טקַאֿפ רעד ,ןגארפ עשיטסינויצ עלעוטקַא רעביא ןרוש

 טָאה ,ןלעק ןיא ךיז טניפעג גנוגעװַאב-טלעוו רעד ןופ עלַארטנעצ

 ןיא םזינויצ םנופ גנולקיװטנַא רעד ףיוא העּפשה עקרַאטש ַא

 טמאשנאמסדנַאפ עשטייד יד טלייצ 1907 רָאי ןיא .דגאלשטייד

 49066015600 יד ,רעלאצ-לקש עטריזינאגרַא טנזיוט סקעז רעביא

 -ויצ עשטייד יד ןופ ןַאנרָאיטרַאּפ רעד ,(ןילרעב) תט8630119 טע

 םעד תכבוטל עיצַאטיגַא עטונ ןֹוא עוויסנעטניא ןא טריפ ,ןטסינ

 ףיוא ,גנונעוואב-טלעוו רעשיטסינויצ רעד ןיא .ןויער ןשיטסינויצ

 -רַא רעקיטסיינ ןוא רעלענָאיצַאזינַאנרַא רעדעי ייב ,ןסעדרגנַאק יד

 רעד ןיא .ןטסינויצ עשטייד יד ןופ העּפשה יד טסקַאװ ,טעב

 עשיטסינויצ עצנַאנ יד ןשרעהַאב המחלמ-טלעוו רעד רַאפ הפוקת
 .עשטייד יד ןוא עשיסור יד ;ןטּפַאשנַאמסדנַאל  ייווצ גנוגעווַאב

 ןרעסערנרַאֿפ םזינוצ םעניא ןעגנוריּפורג ערעדנוזַאב "יד ךיוא

 לארעביא ןדנירג ןויצ-ילעוּפ יד ןוא יחרזמ רעד ,ןעייר ערעייז דדסכ |

 .ןויצ-ילעוּפ יד סרעדנוזַאב ,ןענַאגרָאעסערּפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא

 יד ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא ,טייקיטעט עקרַאטש ַא ןעלקיװטנַא

 -רַאפ ןענייז עקידרעמַא ןוט ןטַאטש עטקינײרַאפ יד ןיא ןויצ-ילעוּפ

 עשיטסינויצ יד ךיוא טסקַאװ סע ,רעדילנטימ 2000 רעביא ןטערט

 ,גנוגעוואב-ןעיורפ

 ןופ גנוציז עקיטכיו א ראפ טמוק 1907 רעבמעוװָאנ ןיא
 .גנונעװַאב רעֶד ןופ גנוטייל יד טעדליב רעכלעוו ,טַאריװמוירט םעד

 ,ןהאק ןֹוא גרוברַאװ ,ןָאזפלָאװ רעסיוא ,סערגנָאק ןטכַא םעד טניז
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 יד ןופ רענייא ,עקטנַאה .א ,רד גנוציז רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב
 -פנוקוצ רעד ,ןיּפור .א ,רד ןוא ןטסינויצ עשטייד עטסטנענימָארּפ
 ,עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעטײל-עיצַאזינָאלָאק רעקיט
 ןייק עזייר ןייז ןגעוו טכירַאב .ַא ּפִא טיג ןָאזפלָאװ טנעדיזערּפ
 רע ווו ,(ןהָאזלענעצַאק .נ .רד טימ ןעמַאזוצ) לָאּפָאיטנַאטסנָאס
 -נעזרעּפ-סגנוריגער עלעיציפָא טימ ןעגנולדנַאהרַאפ טריפעג טָאה

 -ץרא ןיא עיצַאזינָאלַאק ןוא םזינויצ ןופ םינינע יד ןגעוו ןטייקכעל

 ןיא ןפאש וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןיא גנוציז רעד ףיוא ,לארשי
 -לַאינַאלַאק רעשידיי רעד ןופ גנולײטּפָא ןַא לָאּפָאניטנַאטסנָאק
 ןימ ַא ןייז טָאטש-טּפיוה רעשיקרעט דעד ןיא טעװ עכלעוו ,קנַאב

 ןסָאלשַאב ןיא'ס .גנונעוַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ עדַאסַאבמַא

 רוטרַא .רד טימ טמַא-ַאניטסעלַאּפ א ופי ןיא ןפַאש וצ ןרָאװעג

 -עג טמיטשַאב ןיא רעטעבראטימ-טּפיוה ןייז סְלַא) שאדב ןיּפור

 זַא ,טרידיצעד ןעמ טָאה גנוציז רעד ףיוא .(ןָאהט בקעי .רד ןרָאוו
  תונברק יד תבוטל ןרָאװעג טלמַאזעג ןענייז סָאװו ,רעטלעג יד טימ

 ןיא םימותי יד ןענדדָאנייא ןעמ טעװ ,ןעמָארנַאּפ עשיסור יד ןופ

 | | ,לארשי-ץרא

 ןעמוקעגרָאפ זיא ,1908 רַאונַאי ןיא ,רעטעּפש םישדח ייווצ

 טָאה ןיּפור .א .רד .טעטימָאק-סנָאיצקַא ןסיורג ןופ גנוציז יד

 טָאה ןוא לארשי-ץרא ןיא עזייר-סגנושרָאפ ןייז ןגעוו טרירעפער

 ןיא טעברַא-לַאער רעשיטַאמעטסיס ַא ןֹופ ןַאלּפ ַא טלעטשענרָאפ -

 טימ ןטערטעגפיוא ןענייז ןטסינויצ עשיטיִלָאּפ יד ,?ארשידץרא
 םיכסמ ייז ןבָאה ללכב רעבָא ,תוששח ןוא תונעט ענעדישרַאפ

 ןעמונעגנָא עקַאט ןענייז סָאװ ,ןגָאלשרָאפ סניּפור ףיוא ןעוועג
 רעד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב ךיוא ןיא'ס ,קימיטשנייא ןרָאװעג

 -קַארּפ ַא וצ ןטעדטוצ דיסו ףכת ףדַאד דנָאפ-לַאנָאיצַאנ רעשידיי
 -ענ ןבעגענפיוא זיא םעד טימ .לארשי-ץרא ןיא טייקיטעט רעשיט

 -מַאזנָא רעירפ זומ דנָאפ-לַאנָאיצַאנ רעד זַא ,ּפיצניהּפ רעד ןרָאװ

 .טעברַא רעד וצ ןטערטוצ טעװ רע זיב ,םוכס ןסיוועג ַא ןעלי
 -נעל ענעדישרַאפ ןָאזפלַאװ טכוזַאב 1908 ראי םעד ךשמב
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 .ןעגנולמַאזרַאפסַאמ עשיטסינויצ ןיא ףיוא טערט רע וװ ,רעד

 טָאה ,ןלעק ןופ ןַאמ-סטפעשעג רערעטכינ ןוא רעשיטקַארּפ רעד

 ןָאק רעכלעוו ,רענדער-סקלאפ רעדנצנעלג ַא סלַא ןזיוװעגסיױרַא ךיז

 -עטסײגַאב ןופ גנומיטש ַא ךיז יבנל ןפַאש ןוא ןסַאמ יד ןסיירטימ

 -פ סלצרעה רָאדָאעט ןופ שרוי רעד .ץרא ךרד ןפיט ןוא גנור

 ןייז ףיוא ןסקאוועג רעמ ןוא רעמ גָאט ןדעי טימ זיא טפַאשרער

 -ןענַאזרעּפײירד יד .גנולעטש רעכעלטרַאװטנַארַאפ ןוא רעכיוה

 רעד רַאפ םרָאפ עשיטַארקָאמעד ַא זיולב ןעוועג תמאב זיא גנוטייל

 ,גרוברַאװ ָאטטָא ,רד .,ןָאזפלָאװ ןופ טפַאשטנעדיזערּפ רעקרַאטש

 -רעטרעלעג עלעדייא ןַא ןעוועג זיא ,קינַאטָאב ןופ רָאסעּפָארּפ

 רעד .קיטילָאּפ ןיא טשימעג קינייוו רעייז ךיז טָאה רע ןוא רוטַאנ

 -נַאב רעשידנעלַאה א ,ןהַאק סובָאקַאי ,טַאריוװמוירט ןופ רעטייווצ

 וצ טנעֶאנ שיטילָאּפ ייס ןוא ךעלנעזרעּפ ייס ןענַאטשעג זיא ,ריק

 -ערּפ רעד סָאװ ,ץְלַא וצ המכסה ןייז ןבעגעג טָאה ןוא ןענָאזפלָאװ

 יד ךיז טָאה ױזַא ןוא ,ןוטענ טָאה עיצַאזינַאנרָא רעד ןופ טנעליז

 ,ןָאזפלָאװ דוד ןופ טנעה יד ןיא טרירטנעצנַאק גנוטייל עצנַאנ

 .סעיצוטיטסניא עשיטסינויצ עֶּלַא טריזילַארטנעצ ןרעוװ ןלעק ןיא
 וצ ידכב .טנעדיזערּפ םענופ עלָארטנָאק רעד רעטנוא ןעייטש ןוא

 ,טַארַאּפַאײטרַאּפ ןסיורג םעד רַאֿפ רעטלעג עקיטיונ יד ןפַאש

 עלעיצעּפס ןרָאװעג טריפעגכרוד ,תוסנכה-לקש יד רעסיוא ןענייז

 יי .דנָאּפ ײטרַאּפ ןרַאפ ןעגנולמַאז

 סערגנָאק ןטניינ ןוא ןטכַא םעד ןשיוװצ הפוקת רעד ןיא ךיוא

 ןוא ןסעצסקע עשידיי-יטנא עקיטולב םוטנדיי-טלעוו סָאד טריטָאנ
 ,ָאקָארַאמ ,דנַאלסור ןיא תונברק עשידיי ןלַאפ סע ,ןעמָארנָאּפ
 רעכלעוו ,דנַאלסור ןיא םישזער רערענָאיצקַאער רעד .עינעמור

 זיא ,עיצולָאװער רעד ןופ הלּפמ רעד ךָאנ טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה

 תופידר ףיוא טריזַאב רעכלעוו ,םעטסיס-סגננורינער ןייז ךישממ

 -ענכרוד ןרעוו םזינויצ םעד ןנעק ךיוא .ןדיי ןגעק ןעמָארנָאּפ ןוא

 רעשיטסינויצ רעד ןיא עיזיווער ַא ךָאנ .סעיסערּפער עפרַאש טריפ

 ,רעוט עשיטסינוצ טריטסערַא ןרעוו ,ענליוו ןיא עלַארטנעצו
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 ק

 -ַאזוצ ןָאזפלָאװ טכוזַאב 1008 ילוי ביֹוהְנֶא .הפי בייל ייז ןשיווצ |
 -סינויצ רעד .דנַאלסור ווָאלָאקָאס רַאטערקעסילַארענעג ןטימ ןעמ

 -ילָאטס רעימערּפ ןכרוד ןעמונעגפיוא טרעוו טנעדיזערּפ רעשיט

 .ןרָאטסינימ ערעדנַא ןוא יקסלָאווזיא רעטסינימ-ןרעסיוא םעד ,ןיּפ
 םענופ עגַאל יד טלדנַאהַאב ךעלריפסיוא טרעוו ןעמַאנּפיוא יד תעב

 -עלּפ טרזחרעביא ןיּפילָאטס .דנַאלסור ןיא םזינויִצ ןוא םוטנדיי

 -יטסעלַאּפ ַא ףיוא םיכסמ זיא רע ,םזינויצ םעד ןנעװו גנוניימ סעוו

 ַא ףיוא ןביולרעד טשינ ןָאק רעבָא טייקיטעט רעשיטסינויצ-שיזענ

 .דנַאלסור ןיא ןטסינויצ יד ןופ טעברַא-סטרַאוװנגעק רעשיטילָאּפ !

 ןופ גנורעסעברַאפ רעד ענונב תוחטבה ךיוא טמוקַאב ןָאזפלָאװ

 -ָאד יד ןענייז דימת יוו רעבָא ,דנַאלסור ןיא ענַאל רעשידיי רעד

 -בירפיוא טשינ ןעוועג םילשומ עשיטסירַאצ יד ןֹופ תוחטבה עקיז
 ןעלמַאזרַאפ סע .עגליװ ןָאזּפלָאװ טכוזַאב ןזיירקירוצ ןייז תעב ,קיט
 .ק .צ רעד ,טעטימָאק-סנָאיצקַא ןֹופ רעדילגטימ עשיסור ָאד ךיז
 ןוא סעיצַאטוּפעד ךס ַא ןוא עיצַאזינַאנרֶא רעשיסור רעד ןופ

 ןטסינויצ עשיסור יד ןסירגַאב טעקנַאב ןזעידנַארג ַא ףיוא ,רעוט
 טרעוו סעדער יד ןיא .גנוגעװַאב-טלעוו רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד
 טימ ,דנַאלסור ןיא ןלייו סלצרעה תעב זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא

 ןופ ןעוועג טשרעהַאב םוטנדיי עשיסור סָאד זיא ,קירוצ ראי ףניפ -

 ,הפוקת-עיצולָאװער רעד ךָאנ ,טציא ןֹוא ,טעטױוװיטקַא רעסיורג ַא

  טמוק סע .עיסערּפעד עפיט ַא םוטנדיי עשיסור סָאד רעביא טבע?
 סָאװ ,רַאפרעד קנַאד רעסיורג ַא ןָאזפלָאװ טנעדיזערּפ םעד ָאזלַא

 -עלפיוא ןַא טגנערבעגניײרַא רע טָאה ,העיסנ רעקיטציא ןייז טימ |
 / ..הנחמ רעשיטסינויצ רעד ןיא גנוב

 -קַא רעסיורג רעד ךיז טלמַאזרַאֿפ רעטעּפש ןכָאװ רַאְּפ ַא
 ןיד ַא ּפֶא טיג ןָאזפלָאװ .טנערעפנַָאקירָאי רעד וצ טעטימָאק-סנָאיצ

 -רָאי יד .ןזייר עשיטילָאּפ ענייז ןוא טייקיטעט ןייז ןופ ןובשחו |
 קורדנייא ןקידלַאװעג םעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא ץנערעפנָאק

 תוצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .עיצולַאװער רעשיסרעט רעד ןופ |

 ..גַאטסנָאק ןיא קנַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ גנודנירג יד ןלייאוצ
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 -עפ יד ןופ רענייא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רעטייל םוצ ,לָאּפָאניט

 .ןָאזבָאקַאי רָאטקיװ ,דד ,ןטסינויצ עשיסור עטססיא

 עובלגה רה םעד ףיוא



 עיצולָאװער עשיקרעט-גנוי יד 1

 יד לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןכָארבענסיױא זיא 1008 יִלֹוי ןיא

 ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ײטרַאּפ ַא ,ןטרעט-גנוי יד ןופ עיצופָאװער
 -ךעט רעייז ןבָאה ןוא טסייג ןשיאעּפָאריײא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד

 -ַאזיליוװיצ-ברעמ רעד טימ ןטפעהַאב טלָאװעג דנַאלרעטַאפ שיק
 -ָאיצוטיטסנָאק :ןעװעג ןענייז ןעגנוזָאל עשיטילַאּפ ערעייז .עיצ
 -ַאבכיילנ עכעלרענריב ,םזילַארעביל רעקיסעמ ,עיכרַאנָאמ עלענ

 :טעטימָאק ןשיקרעט-ננוי ןופ תוחוכ עשירעטילימ יד .גנוקיטכער

 לודבַא טָאּפסעד םעד ןעננוווצעג ןבָאה "טערגָארּפ טא טײהנײא

 דימַאח לודבַא ןעוו .עיצוטיטסנָאק ַא דנַאל םעד ןבעג וצ דיימַאח
 ןרעוו וצ רוטּפ ,ןפוא ןטריניפַאר א ףיוא ,טוװרּפענ רעטעּפש טָאה :

 -עג טגיזַאב ןקרעט-גנוי יד ןופ רע זיא ,ןרענָאיצולָאװער יד ןופ -
 טכַאמ עצנַאג יד .ןָארט םעד ןופ ןרינגיזער טזומעג טָאה ןֹוא ןרָאװ ||
 םוצ ןעגנַאנעגרעביא זיא ,עליוויצ יד ייס ןֹוא עשירעטילימ יד ייס |
 ."סערגָארּפ ןוא טייהנייא , ןופ טעטַימָאק

 ייקרעט רעד ןיא רעקלעפ עלַא ןבָאה ןעגנונעפָאה עסיורג טימ - |
 ןויסערגָארּפ ,ןשיטַארקָאמעד םעֶד ןופ ןוחצנ םעד ןעמונעגפיוא =
 ַא ןופ הפוקת רקירעיורט רעד ךָאנ זַא ;טנכערעג טָאה'מ ,רענַאל = |

 -נָא ךיז טעװ ,טּפַאשרעה-ןטָאּפסעד רעטליופרַאפ ןוא רעטּפורָאק
 ,דימת יװ .גנולקיװטנַא רעכעלקילג ןוא טייהיירפ ןופ טייצ ַא ןביוה

 -ענ ןדיי יד לָאמסָאד ךיוא ןענייז ,גנונעװַאב-סטייהיירפ רעדעי ויב ; :
 םעניא עלָאר עסיוועג ַא טליּפשעג ןבָאה ייז .ויטקַא רעייז ןעיי = =

 ןעוועג ןענייז ןדיי .יד ווו) יקינָאלַאס ןיא .טעטימָאק ןשיקרעט-גנוי = |
 לָאּפָאגיטנַאטסנָאק ןיא ןוא ,(גנורעקלעפַאב רעד ןֹופ טייהרעמ . אה
 עכלעוו ,גנוגעווַאב עשידיידלַאנָאיצַאנ עננוי ַא טלקיװטנַא .ךיז טָאה -

 סָאד ןריזיטַארקַאמעד ןוא ןריזינרעדַאמ וצ ןעוועג ןסיוא יא
 -רעה-ןַאטלוס רעד תעב זיא סָאװ ,ןבעל עכעלטּפַאשלעזעג עשידיי = |
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 םענופ םיברוקמ ענעדישרַאפ יד ֹוצ ןעוועג טרעפילעגסיוא טפַאש

 עשיטסינויצ ןוא עשידיי םוטעמוא ךיז ןדנירנ'ס ;ףיוה-ןַאטלוט

 .עסערּפ ענענייא ןַא ךיז טפַאש סע ,ןענײדַאפ-טרַָאּפס ןוא -רוטלוק

 ריפ ןרָאװעג טלייוועג ןענייז טנעמַאלרַאּפ ןשיקרעט ןטשרע םוצ

 ענרימס ,יקינָאלַאס ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק ןיא) ןטַאטוּפעד עשידיי

 ןדיי ןופ לָאצ עניילק ַא רָאנ טָאה לארשייץרא ןיא .(דָאדנַאב ןוא

 זיא םעד בילוצ ןוא טפַאשרענריב-סטַאטש עשיקרעט יד טָאהעג

 .ךעלגעממוא ןעוועג טַאטוּפעד ןשידיי ַא ןופ לַאװ יד

 טליפעג ךָאנ ךיז טָאה םישזער רעיינ רעד גנַאל יװ ,הלחתכל

 יד יבנל ץנַארעלַָאט עשיטילָאּפ ןוא עלַאנָאיצַאנ יד זיא ,רעכיזמוא

 (.א .א ןכירג ,רענעמרַא ,רעבַארַא) ייקרעט רעד ןיא ןטייהרעדנימ

 רעד ןופ גנויינַאב א ןגעוו טדערעג טָאה'מ .עסיורג ַא רעייז ןעוועג

 עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ טכער עמָאנַאטיױא ןופ דוסי ןמיוא ייקרעט

 "כעלנעזרעּפ עקידנריפ יד ןבָאה ןדיי יד יבנל ךיוא ,ןטייהרעדנימ

 -טניירפ רעייז טגָאזעגסױרַא טעטימָאק ןשיקרעטדננוי ןופ ןטייק

 ןיא ןשטנעמ-סננוריגער עיינ יד דצמ ןוא ,ןטנעמילּפמָאק עכעל

 -ויצ יד .םזינויצ םוצ גנויצַאב עוויטיזָאּפ א ןטרַאװרעד וצ ןעוועג

 .-פיוא דיירפ ןוא עיטַאּפמיס טימ טָאה גנוגעװַאב-טלעװ עשיטסינ

 זיא'מ ,ייקרעט רעד ןיא עיטַארקָאמעד רעד ןֹופ ןוחצנ םעד ןעמונעג

 םייב ןלעוּפ טנַאקעג טשינ טָאה'מ סָאװ ,סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג

 ןריפכרוד ןענָאק טכייל ןעמ טעװ ,דימַאח לודבַא טָאּפסעד ןדליוו

 ,םישזער ןויסערנָארּפ ןוא ןכעלטייהיירפ ,םעיינ םייב

 רעכעלטנירג ַא ןעמוקענרָאפ ייקרעט רעד ןיא רעבָא זיא דלַאב

 -ַאנ יד ןופ ןעגנונַעפָאה יד טשיוטנַא רעטיב טָאה רעכלעוו ,יונש

 רעטריזיליבַאטס רעד .עירעּפמיא רעשיקרעט רעד ןיא ןטעטילַאנָאיצ

 -סילַארטנעצ א ןריפ וצ ןביוהעגנָא טָאה םישזער רעשיקרעטדננוי

 יערּפער עּפרַאש טימ .קיטילָאּפ עשיטסילַאנָאיצַאנ-שינַאמסָא עשיט

 עֶלַא טקירדרעטנוא גנוריגער עשיטַארקָאמעד יד םָאה סעיס

 עלַאנַאיצאנ יד ןופ ןעננובערטשַאב עמַאנַאטיוא ,עכעלטייהיירפ

 "ענג הכולמ רעשינַאמָאטַא רעד ןיא ןבָאה ןקרעט יד ,ןטעטירָאנימ

 רפ



 רטריזילַארטנעצ ַא ,גנורעקלעפַאב רעד ןֹופ ?טירד ַא זיולב טליוצ

 .ןדָאטעמ-טלַאװעג טימ רָאנ ןטלַאה טנָאקעג ןכל ךיו םָאה םישזער

 / םָאמ רעסיורג א ןיא ןיא ייקרעט רעד ןיא גנולקיװטנַא עקיזַאד יד

 -ַאב עשיטילָאּפןרעסיױא ,ערעדנווַאב יד ןופ אצוי לעוּפ ַא ןעוועג

 ןופ ךורבסיוא ןכָאנ דלַאב .חכולמ רעשיקרעט רעד ןֹופ ןעגנוגניד

 סָאװ ,עינשַאב דנַאל סָאד זיא עיצולָאװער רעשיקרעט-גנוי רעד
 -עג טריטקענַא ,ייקרעט רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ךעלטכער זיא

 ןעמונעגוצ זיא עילעמור-חרומ ןוא ,ןרַאגנוא-ךיירטסע ךרוד ןדָאװ

 -םיוא עסיורג ַא ןפורענסיורדא טָאה טָאד ,ןרָאנלוכ יד ןופ ןרָאװעג

 -"װָאש ןופ עילַאװכ ַא ןוא ןטָאירטַאּפ עשיקרעט יד ייב גנוגער

 -ַאנ יד זַא ,ןכיירטשרעטנוא ךיוא ףראד'מ ,דנַאל ןצנַאנ ןיא םזינ

 ייקרעט רעד ןיא ןטעטירָאנימ יד ןופ ןעגנובערטשַאב עלַאנַאוצ
 ידכב ,תוכולמ עשידנעלסיוא ךרוד ןרָאװעג טצונענסיוא ןענייז

 עקיזָאד יד ןכָאה ױזַא ןוא .ייקרעט עיינ יד ןַאװשוצּפֶא ךעלרעניא

 -גנוי רעד ןופ סרוק רעכעלרעניא רעד זַא ,ןעוועג םרוג תובס עֶלַא
 .,רעשיטסילַאנַאיצַאנםערטסקע ןַא ןרָאװעג זיא גנוריגער רעשיקרעט

 -ויצ םעד יבגל סחי םעניא ךיוא ןפויּפֶא טזומעג ךיז טָאה סָאד

 עיצולָאװער רעשיקרעט רעד ןופ םישדח-קינַאה יד ןיא וליפא ,םזינ
 טקירדעגסיוא ךיז םזינויצ ןוא םוטנדיי םוצ טפַאשטניירפ יד טָאה

 ןופ גנוריגער עוויסערנָארּפ-שיטַארקַאמעד יד .רעטרעוו ןיא זיולב

 .,"רעסעּפ עטיור, יד טפַאשענּפָא טשינ וליפא טָאה ןקרעטדננוי יד

 טשינ ןטנַארנימיא עשידיי ןבָאה םיא בילוצ סָאװ ,ץעזענידנַאש ַא

 דלאב .םישדח יירד יו ,לארשי-ץרא ןיא ןביילב רעננעל טנָאקעג

 םישזער םעיינ םענופ סחי רעכעלטנייפ רעד  ןרָאװעג טלוב זיא

 - ןיא ,לארשידץרא ןיא ןעגנובערטשַאב ענייז ןוא םזינויצ םעד יבנכ
 רעד שוריפב טרעלקרעד טנעמַאלרַאּפ ןשיקרעט ןופ גנוציז רעד

 ,ןרָאיזַאטנַאפ ןענייז ןטסינויצ יד ןזַא ,ַאשַאּפײקַאכ ריזיוו-סיורג
 וצ ַאניטסעלַאּפ ןייק עיצַארגימיא-ןסַאמ ַא ךרוד ןטכַארט ייז לייוו

 עטיור , יד ןפַאשּפָא טשינ אזלֵא ןָאק'מ ,הכולמ עשידיי ַא ןדנירג !

 עשיטסינויצ יד ןגעק לטימ-סטכיזרָאפ ַא ןענייז ייז לייוו ,"רעסעּפ

80 



 ןענייז ףעש-סגנוריגער ןשיקרעט םעד ןופ רעטרעוװ יד ,סעיזַאטנַאֿפ
 טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנומיטש יד ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג

 לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא .גנוניימ רעכעלטנפע רעשיקרעט רעד ןיא

 ,גנורעקלעפַאב רעד ןשיווצ ןגנַאלק טיײרּפשרַאֿפ רדסכ ךיז ןבָאה

 רעשיקרעט רעד ןופ לארשייץרא ןלײטוצּפָא ןבערטש ןדיי זַא

 ידיוװַאשזד רעטסינימ-ץנַאניפ רעד זַא ,טלייצרעד טָאה'מ .הכולמ

 -ַאס ןיא עטקעס-יבצ-יאתבש רעד ןופ טמַאטשעג טָאה סאו ,ייב

 ,ךעלריטַאנ .ןעננובערטש עשיטסינויצ יד טציטשרעטנוא ,יקינָאל

 -ַאיסעמ יד ןופ ?לקינייא-רוא רעד ,טלחומ רקש ַא ןעוועג סָאד זיא

 -ענ טשינ תוכייש םוש ןייק טָאה ,טרעדנוהרָאי ןט-1/ ןיא ןטסינ

 ,םזינויצ םוצ טַאה

 ןופ גנולעטשנייא עשיטסינויצ-יטנַא ןוא עשיטסיניווָאש יד

 ןעוועג םרוג טָאה טפַאשלעזעג ןוא גנורינער רעשיקרעטדננוי רעד

 ןעמוקעג טכבַאמ רעד וצ רעדיוו ןענייז םוטנדיי ןשיקרעמ םייב זַא
 טָאה סע .ןטנעמעלע עשיטסינויצײטנַא ןוא עלַאנָאיצַאנײטנַא יד

 םיחילש עריא ןוא זירַאּפ ןיא ?סנַאילַא , יד זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז

 עשיטאמעטסיס ַא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןריפ ייקרעט רעד ןיא

 -ָאינַאּפש רעד ןופ רָאטקַאדער רעד .םזינויצ םעד ןגעק עיצַאטינַא

 ךוד ,לָאּפָאנטנַאטסנָאק ןיא  ?ָאּפמעיט לע, נוטייצ רעשיל

 רעד וצ ןעגנויצַאב עטנעֶאנ ןיא ןענַאטשעג ןזיא רעכלעוו ,ָאקסערפ
 ןבערטש ןטסינויצ יד זַא ,טרעלקרעד שוריפב טָאה ,"סנַאילַא,

 םוטנדיי עשיקרעט סָאד .ייקרעט רעד ןופ לארשי-ץרא ןלײטוצּפָא
 רעייז ןעווענ ןעננומיטש עשיטסינויצ-יטנַא עקיזָאד יד בילוצ זיא

 רעשידיי רעד טָאה טנעמַאלרַאּפ ןיא ,טריזירָארעט ןוא ןקָארשרעד

 -סיורג םעד טימ םיכסמ זיא רע זַא ,ןדלָאמענ ָאסַארַאק טַאטוּפעד
 -םכח רעלָאּפָאניטנַאטסנָאק רעד ןֹוא ,םזינויצ ןנעוו גנוניימ סריזיוו

 -יהק עשידיי יד ןופ רעייטשרָאפ רעטסכעה רעד סוסנ םײח ישַאב

 םיא ןוא ריזיוזסיורג םעד טכוזַאב טָאה ,ייקרעט רעד ןיא תוָל

 -יזרַאפ ,םזינויצ םעד ןגעק עדער ןייז רַאפ קנַאד ַא טקירדעגסיוא

 ןופ םזיטָאירטַאּפ ןשינַאמָאטִא םעד ןגעװ קיטייצכיילג קידנרעכ
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 םעד ןופ רערעל רענעזעװעג ַא ,םֹוחנ םייח .םוטנדיי ןשיקרעט

 ןעוועג זיא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא רַאנימעס-רעניבַאר-"סנַאילַא,
 סא ןייז טימ .םילשומ עשיקרעט-גנוי יד וצ ברוקמ רעטנעָאנ ַא

 ןפַאשעג רע טָאה קיטילַאּפ ?רעשיטָאירטַאּפ , ןוא רעשירָאטַאלימ
 ."רעניבַאר-טסעטָארּפ , ןשילַאטנעירָא ןַא ןופ ּפיט ַא

 -טלעוו םענופ ןעגנונעּפָאה עדנצנעלנ יד ךיז ןבָאה ױזַא ןוא = |

 -יא ירמנל ןזיװענסױרַא עיצולָאװער רעשיקרעט רעד יבנל םוטנדיי
 -סינויצ רעד ןיא ןעמוקעג זיא ןקרעט-גנוי יד יבגל ךיוא .שירָאזול

 טימ ,יווװ יוזַא ,גנושיוטנַא ןוא גנורעטכינסיוא ןַא הנחמ רעשיט

 ,דנַאלסור ןטייוו םעניא ןעמוקענרָאפ סָאד זיא ,רעירפ רָאי יירד

 | | ןיקנַאח עשוהי : :

 רעזיילרעד-דרע רעקיד'לארשי-ץרא רערַאדנעגעל רעד }



 סערגנַאק רעשיטסינויצ רעטניינ רעד - (12 -

 גרובמאה ןיא

| - | 0 

 ןיא ןעמוקענרָאפ ןיא סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטניינ רעד

 ןא טשרעהענ טָאה סע ,.10090 רעבמעצעד 90--20 םעד ,גרובמַאה

 ,קירוצ רָאי ןבלאהטרעדנַא טימ ךָאנ ,גנומיטש ערעווש ,עטסנרע

 טסוניוא ןיא טעטימָאק-סנָאיצקַא ןסיורג םענופ גנוציז רעד תעב

 גנונעפָאה ןוא ננורעטסיינאב טימ ?ופ ןעוועג עלא ןענייז ,8

 ,1909 רעטניוו ןיא ,טציא ,עיצולאווער רעשיקרעט-ננוי רעד יבנל

 ןוא עשיטסיניוװָאש-שיטסילארטנעצ יד ןרָאװעג רָאלק ןיוש ןיא

 רעד ןיא םישזער םעיינ םעד ןֹופ גנוטכיר .עשיטסינויצײטנַא

 .גנומיטש עטציירעג א סערגנָאק ןפיוא ןפַאשעג טָאה סָאד ,ייקרעט

 סערגנָאק םוצ ןעמוקעג זיא גנוריפ סנָאזפלָאװ ןנעק עיציזָאּפָא יד

 רעד סָאװרַאֿפ ,תונעט ,?2 םדוק ,טָאהענ טָאה יז .טרעטיברַאט

 -ניו רעקיטסנינמוא רעד ןיא ןרָאװעג ןפורעבנייא זיא סערגנָאק

 עשידיי יד ןופ טייוו רָאנ טניל סָאװ ,טרָא ןַא ןיא ןוא טייצ-רעט

 בילוצ ןעעשענ זיא סָאד זַא ,גנורעלקרעד סנָאזפלָאוװ .ןרעטנעצ

 -ענ טנעקרענא טשינ עיציזָאּפָא רעד ןופ זיא ,םימעט עשיטילָאּפ

 ,ןפרָאװענרַאפ ןענָאזפלָאװ טָאה'מ ,וויטָאמ רעתמא רעד סלַא ןרָאװ

 לָאצ יד ןרענעלקרַאפ וצ ןַאלּפ ןייז טימ ןעוועג ןסיוא זיא רע זַא

 ,ןטַאנעלעד עשיסור ןופ !

 טקישאב ךיירלָאצ רעייז דָארג ןיא סערננַאק רעטניינ רעד

 ךיז ןבָאה טסעג 2000 ןוא ןטאנעלעד 400 ךרע ןַא .ןרָאװעג

 ןָאופלַאװ דור טרעלקרעד עדער-סגנונעפערעד ןייז ןיא .טלמַאזרַאפ

 טלמַאזרַאפ רעכלעוו ,סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטשרע רעד זיא'ס

 יד ךיז טָאה רָאי ייווצ עטצעל יד ךשמב .,ןדָאב ןשטייד ןפיוא ךיז
 ןיא גנֹונדרֶא עיינ יד .טרעסעברַאפ טשינ קלאפ ןשידיי ןופ ענַאל

 -כעלגעמ-סטעברא עשירפ טנפעענ םזינויצ ןרַאט טָאה ייקרעט רעד



 ןטלַאחרעד לָאז ןוא זומ םַארנָארּפ רעלעזאב רעד, רעבָא ,ןטייק
 ןסערעטניא יד ןשיוװצ ץַאזנגעק ןייק ןַארַאפ טשינ זיא'ס ."ןרעוו

 .ןעגנובערטש עשיטסינויצ יד ןוא הכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןופ
 -נָאק ןיא עצעה עפרַאש א םזינויצ םעד ןנעק סנטצעל םריפ'מ

 רעד טעװ ,ףוס ?כ ףוס זַא ,רעכיז ןענייז רימ רעבָא לָאּפָאניטנַאטס
 | - !ןייז חצנפ תמא

 טרעוו ױדרָאנ .יױדרָאנ ססַאמ עדער-סערגנָאק ןייז טלַאה ןַאד =
 -סנָאמעד סערגנָאק רעד .לַאפייב ןשימרוטש ַא טימ ןעמונעגפיוא

 -סינויצ ןדנצנעלג םעד יבְנל גנוטכַא ןוא עביל עסיורג ןייז טרירט
 טָאה רעכלעוו ,רעלעטשטפירש ןשיאעּפָאריא ןוא רעריפ ןשיט

 -סטרובעג ןקירעי-00 ןייז טרייפעג קירוצ םישדח רֶאַּפ ַא טימ טשרע

  ןדעי טשרעהַאב ןבָאה סָאװ ,ןליפעג יד ןגעװו טדער יױדרָאנ .גָאט
 זיא'ס ןעװו ,1908 ילוי 24 םעד ןשיװצ טייצ רעד ןיא טסינויצ

 םעד ןוא עיצולָאװער עשיקרעט-גנוי עקיטולכמוא יד ןכָארבעגסיוא

 -וצ רעקיטולב רעד ןעמוקענרָאפ זיא'ס ןעוו ,1909 ?ירּפַא ןטס2
 -קַאער ערעטצניפ יד ןֹוא םישזער םעיינ םעד ןשיוװצ סױטשנעמַאז

 לודבַא טציטשעג ךיז טָאה'ס עכלעוו ףיוא ,תוחוכ ערענָאיצ
 ןעמונעגמורַא טָאה ,יודרָאנ טגָאז ,הנחמ עשיטסינויצ יד ,דימאח

 ײטנַאטסנָאק ןיא שינערעקרעביא יד .גנוגערפיוא עטפַאהרעביפ ַא
 -עעשעג עקיטכיוו ראג ַא יו ןעזענסיוא ןעמעלַא ייב טָאה לָאּפָאנ

 רעד זַא ,טכודעג ךיז טָאה סע .עטכישעג רעשידיי רעד ןיא שינ
 / -ויצ ןבָאה ,ייקרעט עיירפ יד ,ליצ םוצ טנעָאנ רעייז זיא םזינויצ

 רימ .סמערָא ענעפָא טימ ןעמענפיוא זנוא זומ ,טכַארטעג ןטסינ

 רעיירפ ןופ טכער סָאד ןעמוקַאב ןלעװ רימ ןוא ןלעװ רָאנ ןפרַאד
 -עג ןעוועג ןענייז ןגיוא סנעמעלַא .לארשי-ץרא ןייק עיצַארגימיא

 טכַארט סָאװ ןגעװ .גנוגעוואב רעד ןופ רעריפ יד וצ טעדנעוו

 טָאה'מ .ןעמיטש עקידלודעגמוא רעטנזיוט טגערפעגנ ןבָאה ,ןלעק

 עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוטייל יד זַא ,טגנַאלרַאפ

 עשיקרעט עכיירסולפנייא יד טימ ןדניברַאפ דימו ףכית ךיז לָאז
 -ויצ יד רַאפ גנוניימ עכעלטנפע יד ןעניוועג ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ



 ,ןרעלקפיוא ,ןנייצרעביא ןעימַאב ךיז לָאז יז ,רענעלּפ עשיטסינ

 -סינויצ יד לָאז'מ זַא ,טגנַאלרַאפ וליפא טָאה'מ .ןגַאלשרָאפ ןכַאמ

 טרָאד ןוא  לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ןגָארטרעביא גנוטייל עשיט

 טונ טקנעדענ קְלָאפ עשידיי סָאד .סערגנַאק םעד ןפורפיונוצ ןיהַא

 רעד ןופ ץנַארעלַאט עננַאל-תורוד יד ןורכז ןשירָאטסיה ןייז ןיא

 טשינ ןענָאק רימ רעבָא ,םוטנדי םעד יבנל המוא רעשיקרעט
 זיא סָאװ ,ײטרַאּפ רעשיקרעטדננוי רעד טימ לרונ רעזנוא ןדניברַאפ

 ןביילב ןזומ רימ .הכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןיא יײטרַאּפ ַא רָאנ

 רעזנוא ןעמיוצ רימָאל .ףמַאק-ןעײטרַאּפ ןשיקרעט ןיא לַארטיײנ

 -ּמִא ןיא סָאו ,קיטילָאּפ-נַאט ןייק ןכַאמ טשינ רָאט'מ ,דלודענמוא

 רעד ץוחמ ןביילב זומ גנוטייל יד .םייונש עקידרדסכ ןופ קיגנעה

 עיציזָאּפ רעזנוא טעװ ,ןעגנולדנַאהרַאפ ןופ לַאפ ןיא .?ייוו ,ייקרעט

 -עװַאב עקיטיונ יד ןבָאה ןלעוו רימ ביוא ,ערעסעב ַא ךס ַא ןייז

 רעלעזַאב םעגניא .ןרערנע טשיורָאג ןלעװ רימ .טייהיירפ-סגנוג

 ,טרָאװ ןדעי יבנל ןטסישיטעפ ןענייז רימ לייוו טשינ .סַארגָארּפ

 זַא ,ןטלַאה רימ לייוו רָאנ ,םַארגָארּפ ןקיזָאד םעד ןיא טייטש סָאװ
 -רַאפ רעזנוא ןרָאװעג טנָאזענסױרַא ןפָא ןוא רָאלק זיא םיא ןיא

 ןיא טייקכעלנעמ-סננולקיװטנַא ןוא -סטעברַא רעיירפ ַא ןופ גנַאל

 ןיא ןנוא ןגעק טציא ןרינירטניא םיאנוש ערעזנוא ,לארשידץרא

 טלָאוװ'מ עכלעוו ,םילובלב טרָאד ןטיײרּפשרַאפ ייז ןוא ייקרעט רעד

 רימ .םירקש עטלוב סלַא טלּפמעטשענ ףכת עּפָארייא ןיא זנוא ייב

 טשינ ןבָאה רימ זַא ,טיײקשירָאגעטַאק רעצנַאג רעד טימ ןרעלקרעד

 רימ .הכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןופ לארשידורא ןסיײרוצּפָא העדב

 ןרעדָאפ רימ ,דנוב-הכולמ ןשײנַאמָאטָא ןיא עיצאנ א ןדליב ןליוו

 ַא ףיוא טכער ריא ןוא עיצַאנ רעזנוא ןופ גנונעקרענא יד זיולב

 ,יקרעט רעד ןיא זנוא וצ טמוק ;זנוא טגָאז'מ ןעוו .םויק ןעיירפ

 רעד ןופ ןצניװַארּפ עלַא רעביא ןלייטרעדנַאנוט ךייא ןלעוו רימ

 -ןײרַא טשינ ךייא ריס ןלעוו עניטסעלַאּפ ןייק דָארג רעבָא ,הכולמ

 -רַאפ ױזַא .םַארנָארּפ רעלעזַאב ןפיוא ןזייוונַא רימ ןזומ ָאט ,ןזאל

 ,ןייזטסווװאבטסבלעז ןוא דובכ רעלַאנַאיצַאנ רעד זנוא ןופ טננַאל
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 ,ןדיי ּרעניטסעלַאּפ ןרעוו וצ ידכב ,ייקרעט ןייק ןייג ןליוו רימ
 עינָאדעקַאמ ןיא ווו ץענרע ןרילימיסַא ֹוצ ךיז ידכב טשינ רעבָא

 רימ ןענָאק ,ןרילימיסַא טלָאוװעג ךיז רימ ןטלָאװ .עיזַא-ןיילק רעדָא
 ייקרעט עיינ יד זנוא טעװ .רעקיליב ןוא רעטנענ ליפ ןכַאמ סָאד
 ,םולח ןלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןריזילַאער וצ טייקכעלגעמ יד ןבעג

 ןיא גנודנעוו עיינ ַא םֵלַא ןסירנַאב תובהלתה טימ סָאד רימ ןלעוו

 רימ ןזומ ,ןבעג טשינ סָאד זנוא יז טעװ .עטכישעג רעשיריי רעד
 טשינ רעבָא ,ךַאז ערעטיב ַא ןיא ןטרַאװ גנַאל ,ןטרַאװ רעדייל

 סָאד ,הנומא ןרילרַאפ ןוא ךיז ןעלקַאװ סָאד ןגעקַאד ,דנַאש ןייק
 יי : ייד | .!דנַאש ַא ןיא

 רָאפ טגָאלש עיסימָאק-ץנענַאמרעּפ רעד ןֹופ ןעמָאנ ןיא |
 -נעמַאוצ ןקידנגלָאפ טימ םוידיזערּפ-סערגנַאק ַא ןַאמצײװ ,רד

 ,רעמייהנעדאב .מ .רד ןֹוא רעציזרָאפ סלַא יױדרָאנ .מ .רד :לעטש
 ןיקשיסוא .מ .מ ןוא ווָאנעלשט .רד ,דנַאטש פלָאדַא טַאטוּפעד

 דוד : רָאפ טגָאלש (עינעמור) טכַאנ .רד ;רעציזרָאפ-עציװ סלַא
 זַא ,טרעלקרעד ןָאזפלַאװ .טנעדיזערּפ-סערגנָאק סלַא ןענָאזפלָאװ

 -כַײלנ ןייז טשינ ףרַאד טעטימָאק-סנָאיצקַא ןופ טנעדיזערּפ רעד |

 םוידיזערּפ-סערגנַאק סָאד .סערגנָאק םענופ רעציזרָאפ רעד קיטייצ
 ,עיסימאק-ץנענַאמרעּפ רעד ןופ גַאלשרָאפ םעד טיול טלייוועג טרעוו

 עשיטסינויצ יד ןופ קנעדנָא םעד ןַאד טרעַאב סערגנָאק רעד
 ןרעוו טעטעיּפ רערעדנוזַאב טימ ,סערגנַאק ןטכַא םעד טניז םירטפנ

 -רַא-.לצרעה עילוי ,ןעדַאב ןופ גָאצרעהסיורג :ןעמענ יד טנָאמרעד
 טקעטיכרַא .ןהַאק דלָאּפָאעל .רד ןוא קערָאמרַאמ רַאקסָא טקעטיכ

 .עידרַאוװג-לצרעה רעיירט ,רעטלַא רעד וצ טרעהעג טָאה קערָאטרַאמ
 ןגנע םענופ דילנטימ ןעוװעג רע זיא סערגנָאק ןטעביז םוצ זיב
 -סַאיזוטנע ןוא טקעטיכרַא ןטריטנעלַאט .םעד טָאה ל?צרעה .ק..א
 רעטסיימ-יוב סלַא ?דנַאלײנטלַא , ןיא טרעדלישעג טסינויצ ןשיט
 ןברָאטשעג 1909 ל?ירּפַא ןיא זיא קערָאמרַאמ רַאקסָא .קענייטש
 ןעוועג זיא ןהַאק דלָאּפָאעל .רד ךיוא .ןפוא ןשיגַארט רעייז ַא ףיוא
 רעפמעקרָאפ ןוא טסירוי סלַא ,.ק .א ןגנע ןופ דילנטימ .גנַאלנרָאי
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 ַא ןעמונרַאפ רע טָאה רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןופ

 .גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ןיא ץַאלּפ ןקיטכיוװ

 ןכעלריפסיוא ,ןטקורדענ א ןעמוקאב ןבָאה ןטַאנעלעד יד

 -ַאב םעד ,ננוטייל רענלעק רעד ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו טכירַאב

 ראטערקעס-לארענעג רעד טצנעגרעד עדער ןייז ןיא טָאה טכירד

 טָאה טכירַאב םעד רעביא עיסוקסיד רעד ןיא .טָאלָאטָאס םוס

 -ַאב .גנוריפ סנַאזפלָאװ ןגעק קיטירק עפרַאש א ןרעה טזָאלעג ךיז

 טָאה רע :טינַאמסַאּפ .ד .רד ןטערטענפיוא זיא וװיסערנַא סרעדנוז

 ןעוועג זיא .העיסנ רענרובסרעטעפ סנָאזפלַאװ זַא ,טרעלקרעד

 ייס ןוא שיפַארנַאעג ייס ןיא גנוטייל רענלעק יד זַא ,ךעלדעש

 יד ןופ ןליפענ ןוא ןשינפרעדַאב יד וצ דמערפ ןוא טייוו קיטסיינ

 -שרָאפ םעד טלעטשענ רע טָאה ףֹוסָל ןוא ןסַאמ-סקלָאפ עשיריי

 -סגנואיורטסימ א גנוריפ ןייז ןוא ןענָאזפלָאוװ ןקירדוצסיוא נַאל

 טָאה ,עטַאבעד רעד ןופ ףוס םוצ ,קילּפער ןייז ןיא  .םוטָאװ

 :ןָאט ןטגערענפיוא-ךעלטפַאשנדייפ ַא טימ טרעפטנעעג ןָאופלָאװ

 -ורטניא טימ ,ןעלטימ עסואימ טימ גנוטייל רעד ןנעק טפמעק'מ

 ןלצרעה ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עבלעז יד ןעוט סָאד .םירקש ןוא סענ

 ןכָארבעגסיױא זיא רעטרעוו עקיזָאד יד ייב .ןבעֶל סָאד טרעטיברַאפ

 טליפעג ךיז טָאה עיציזָאּפָא יד לָאז ןיא ?מוט רעקידלַאװעג ַא

 -ענ ןיא ימ טימ םיוק .ןפרווורַאפ סנָאזפלָאװ ןופ ןפָארטעג קראטש

 .רעטימענ עטנערענפיוא יד ןקיאוראב וצ םוידיזערּפ םעד ןעגנול

 טָאה , --- ןָאזפלָאװ קילּפער ןייז ךישממ רעטייוו זיא --- ?ריא,

 ןופ סעקַאטַא עכעלנעזרעּפ עטרעהרעדמוא יד קיאור טרעהעגסיוא

 ןיימ ןרעהסיוא קיאור ךיוא טזומ ריא ,רימ ןגעק קינַאמסַאּפ ,רד

 ?גנוטייל ןיימ ןוא רימ וצ ןבָאה ןעמ ןָאק תונעט עכלעוו .הבושת

 ,ננוריפ ןיימ ןיא טקערָאק ןוא לַאיַאל ןעוועגנ טשינ ךיא ןיב רשפא

 זיא'ס ?סערננַאק ןופ ןסולשאב יד טריטקעּפסער טשינ ךיא בָאה

 םוצ עיִציזַאּפָא יד טביירט רעכלעוו ,טָאקרַאב ןופ טסייג רעד

 -עיציזָאּפָא יד ןופ רענייא ְךיז זיא קיטכירפיוא !רימ ןנעק ףמַאק

 קידנרעלקרעד ,רימ טימ ךערּפשענ א ןיא ןעוועג הדומ רעריפ

81 



 רעבָא לע ךיא "!טיײקכעלנעזרעּפ עקרַאטש וצ ַא זנוא טנעז ריא
 טימ ןעװעילכַאטרַאפ ןלצרעה ןופ השורי יד לָאז'מ זַא ,ןזָאל טשינ

 ןינע ןַא ןכַאמ טשינ םעד ןופ ןעמ לָאז .תורקפה ןֹוא עיכרַאנַא

 ַא סלֵא תומלשב ךָאנ ךיז ליפ ךיא ,םוטנדיי-ברעמ ןוא -חרזמ ןופ

 "עננייא רעדיוו םזינויצ םעניא טָאה גנוטייל ןיימ .דיי רעשיסור

 / "!טליפרעד טכילמ ריא טָאה יז ,טעברַא ןוא גנונדרָא טריפ
 -ננָאק ןפיוא טָאה עכלעוו ,עדער רעקרַאטש סנָאזפלָאװ ךָאנ

 -שרַאפ ןעמוקענרָאפ ןענייז ,קורדנייא ןפיט ַא טכַאמעג סער

 גרוברַאװ .פָארּפ ,ןטַאבעד-עכעלריפסיוא ןַאד ןוא ןטַארעּפער ענעד

 תבוטל עיצקַא-ןוויְלֶא רעד ןופ ןטאטלוזער יד ןגעוו טרירעפער

 -לַאינָאלַאק רעד ןגעוו ןהָאזלענעצַאק .ג ,רד ,דנָאפ-לַאנָאיצַאנ םעד

 ,ןטפַאשנסָאנעג-סננולריזַאב יד ןנעוו רעמײהגעּפָא .פ .רד ,קנַאב

 ןגעו והַאק סובָאסַאי ,דנָאפ-לַאנָאיצַאנ ןגעוו רעמײסנעדָאב ,רד

 | .וװ .א .א ?ארשייץרא ןיא עירטסודניא ןוא ?דנַאה

 -רעד עפרַאש ַא ןרָאװעג ןבעגענּפָא ךיוא זיא סערגנָאק ןפיוא
 1416 זמ . 1660180116 14010218. 0198401521102 / רעד ןגעק גנורעלק

 -טימ א ,גיסָאג .גיסָאנ דערפלַא ,רד רעטייל ריא ןוא ).-4.2.4.0( 
 רעד ךָאנ דלַאב טָאה טעטימָאק-סנָאיצקַא ןשיטסינויצ ןופ דילג

 ערעדנוזַאב ַא ןריפ וצ ןביוהעגנָא עיצולָאװער רעשיקרעטדננוי

 ןופ ףליה רעד טימ טייקיטעט עשירָאטַאזינָאלָאק-שיטילַאּפ

 .-ערעטניארַאפ טפַאשלעזעג רעיינ ןייז רַאפ טָאה רע .ָא .ק .י .ַא

 ןיא ןוא דנַאלשטייד ןיא ןזיירק עשירָאטַאלימיסַא עסיוועג טריס

 -עיצַאזינָאלַאק עשידיי ַא ?ארשי-ץרא ןיא ןריפ וצ ןעוועג ןסיוא

 / םעד וצ .רעטקַארַאכ ןשיטילַאּפ רעדָא ןלַאנָאיצַאנ ןדעי ןָא טעברַא

 רע וװ ,לָאּפָאנטנַאטסנָאק ןייק ןעמוקעג גיסָאנ .רד זיא קעווצ
 זיא רעכלעוו ,לַאירָאמעמ א ןבעגעגרעביא גנוריגער רעד טָאה

 ןצנַאג םעד ןופ .םזינויצ ןופ ןסערעטניא יד רַאפ ךעלדעש ןעוועג

 .ןבילבעג ןיא ,ָא .ק .י .ַא יד .ןרָאװעג טשינרָאג עודיכ זיא ןינע

 םענייש ַא טימ םנה ,סולפנייא ןָא ןוא טלעג ןָא טּפַאשלעזעג ַא

 -נַאקַאב ַא ,גיסָאנ ,רד ,עטמַאַאב עטלָאצַאב רֶאֹּפ ַא טימ ןוא ןעמָאנ
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 יד טנָאמרַאפ טשינ טָאה רעלטסניק ןוא רעלעטשטפירש רעט

 ,רָאטַאזינָאלַָאק ןוא רעקיטילָאפ ַא רַאפ סעיצַאקיפילאװק עקיטיונ

 רעלערוטלוק רעד ןגעו טרירעפער (יקינַאלַאס) ץטנערָאלּפ דוד |

 יד ןגעו (שטינַאלַאס) ןחכ .מ .ייקרעט רעד ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל

 .טַאטש ןשינַאמָאטָא םעניא ןטייקכעלנעמ-עיצַארגימיא)
 יד ןעוועג זיא סערגנָאק ןטניינ ןופ ענַארפ עטסקיטכיוו יד

 ןָאזפלָאװ טָאה סערגנַאק ןטכַא ןפיוא .,גנוטייל רעיינ רעד ןופ לַאװ

 ,ןעמיטש 89 יד ןעניוועג וצ ןעימַאב ךיז טעװ רע זַא ,טרעלקרעד
 ךיז טָאה סָאד .טמַאשטנעדיזערּפ ןייז ןנעק ןלַאפעג ןענייז סָאװ

 סערגנָאק ןטניינ ןפיוא ןבָאה רענגעק ענייז .ןבעגעגנייא טשינ םיא

 יד .ןטַאנעלעד יד ןופ טמלעה יד טעמכ טייז רעייז ףיוא טַאהעג

 יד .טפַאשנַאמסדנַאל רעשטײד רעד ייב ןנעלעג זיא גנודײשטנַא

 -ָאקץנענַאמרעּפ רעד ןיא ןעמוקענרָאפ ןענייז ןפמַאק עטסרעווש

 .רד .טייהרעמ ַא טַאהעג ןבָאה רעננעק סנָאזפלָאװ ווו ,עיסימ

 ,עיסימָאק-ץנענַאמרעּפ רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג זיא ןַאמצייוו

 -רָאפ ַא טימ סערגנַאק םוצ ןעמוקעג זיא עיסימָאקדץנענַאמרעּפ יד
 .ק .א ןופ טנעדיזערפ רעד זַא ,גנומיטשאב יד ןכיירטש וצ נַאלש

 ,ערָאלק ַא ןעװעג זיא הנוכ יד .סערגנָאק םענופ טלייוועג טרעוו
 ןיא ,גנוטיײל עיינ ַא ןפַאש טלָאװעג ןבָאה רעננעק סנָאזפלָאװ
 רעד טעוו אליממ ןוא טעטירָאיַאמ א ןבָאה ןלעװו ייז רעכלעוו
 ןיק טאהעג טשינ רעבָא ןבָאה ייז .דצ רעייז ןופ ןייז רעציזרַאפ

 -גנַָאק ןפיוא ןענַאק לָאז עכלעוו ,טייקכעלנעזרעּפ עוויטַאטירָאטיױא

 .ןענָאזפלָאװ ןופ טַאדידנַאק-ַא-רטנַאק סלַא ןטערטפיוא אפונ סער

 -ץנענַאמרעּפ רעד ןופ סולשאב ןטנַאמרעד םעד רעביא ננומיטשּפָא יד

 רעד .גנוטיידַאב עקידנדיישטנא ןַא טאהעג ָאזלַא טָאה עיסימָאק

 -ַאב 198 ןגעק ןעמיטש 148 ןופ טייהרעמ ַא טימ טָאה סערגנָאק
 -ץנענַאמרעּפ רעד ןופ נַאלשרָאפ םעד ןעמענוצנָא טשיג ןסָאלש

 -רעמ יד טאהעג טשינ ָאולא ןנָאה רעננעק סנַאזפלָאװ .עיסימָאק

 -ץנענאמרעפ יד טשרעהַאבכ ןבָאה ייז םנה ,סערגנָאק ןפיוא טייה

 רעד זיא ןעננולדנאהרַאפ ןוא ןעננוטַארַאב .עשירפ ךָאנ .עיסימָאק
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 -גנָאק ןפיוא ןפַאש וצ ןעגנולעג ףוס ?כ ףוס עיסימאקדץנענַאמרעּפ

 ,גַאלשרַאפ םעד רַאפ טייהרעמ ַא ,גנומיטשּפָא רעיינ ַא ייב ,סער

 .טעטימָאק-סנָאיצקַא םנופ טלייוועג טרעוו טנעדיזערּפ רעד זַא
 רעד ,ןעזענסיוא סָאד טָאה ױזַא ,טעמתחעג ןרָאװעג זיא םעד טימ
 -וצ טָאה עיסימָאקדץנענַאמרעּפ יד .גנוטייל סנָאזפלָאװ ןופ ?רוג

 זיא יז ,גנוטייל רעקיטפנוקוצ רעד ןופ עטסיל יד טלעטשעגפיונ

 ןייא ןוא עשטייד יירד ,רעטערטרַאפ עשיסור יירד ןופ ןענַאטשַאב |

 -נַאה,רד ,גרוברַאװ ,ווָאלָאקַאס ,וָאנעלשט ,ןיקשיסוא :;ןשיצילַאנ

 רעצעלּפ יירד יד .דנַאטש לָאדַא ןוא רעלדנַאס ןרהא .רד ,עקט

 עשטייד יד ןעניוועג טפרַאדעג ןבָאה ןטסינויצ עשטייד יד רַאפ

 ןיא ךָאד רעבָא ,טרידיצעד-טשינ ןעוועג זיא סָאװ ,טפַאשנַאמסדנַאל

 רעד ןופ ןַאלּפ רעד רעבָא ,ןענָאזפלָאװ רַאפ טמיטשענ טייהרעמ ריא = |

 יד .ןבענעגניא טשינ רעדיו ךיז טָאה עיסימָאק-ץנענַאמרעּפ

 סנַאופלָאװ רַאפ ןעװעג ףוסל ןזיא טפַאשנַאמסדנַאל עשטייד

 יד טָאה ,גנוקילײטַאב-לַאװ רעכַאװש ַא ייב .גנוריפ רעקידרעטייוו

 םעד טיול ,גנוטייל עיינ יד טלייוועג סערגנָאק ןופ טייחרעדנימ

 -ויצ עשטייד יד רעבָא ,עיסימָאקיץנענַאמרעּפ רעד ןופ גַאלשרָאפ
 ייז זַא ,טרעלקרעד ןבָאה רעלדנַאס ןוא עקטנַאה ,גרוברַאװ :ןטסינ

 ןלַאפעגכרוד זיא םעד טימ .לַאװ יד ןעמעננָא טשינ רעדייל ןענַאק

 -עג ךיז טָאה'ס ןוא רענגעק סנָאזפלָאװ ןופ עיצּפעצנָאק עצנַאג יד

 .והובו והות רעקידנעטשלופ ַא סערגנָאק ןפיוא ןפַאש

 ,ןרָאוװעג ןסָאלשַאב ,קימיטשנייא טעמכ זיא הרירב ןיאב

 -קע רעטייוו טביילב ,שארב ןענָאזפלַאו טימ גנוטייל עטלַא יד זַא

 -לעוו ,סערגנָאק ןטסטנעאנ םוצ זיב םוירָאזיװָארּפ סְלַא ןריטסיז

 עדער-סולש יד .ןרעוו ןפורעגפיונוצ ןטסלענשמַא יו ףרַאד רעכ

 י- .רעמײהנעדַאב .ם.רד ןטלַאהעג טָאה

 םשור ןכעלנייּפ ַא טזָאלעגרעביא טָאה סערננַאק רעטניינ רעד |

 רימ ןענָאק גרובמַאה ןיא יוװ סערגנַאק ַאזַא, ,רעמענלייט ענייז ייב

 .טַאנעלעד ךס א טרעלקרעד ןבָאה "!ןביולרעד רעמ טשינ ךיז
 ויא'ס רעבָא ,טּפַאשרעריפ רעד ייב ןבילבענ זיא ןָאזפלָאװ דוד
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 רעד ןופ טפלעה יד טעמכ ךיז ןנעק טָאה רע ןזַא ,ןרָאװעגנ טלוב

 רַאפ ייס ןוא גנוגעװוַאב רעד רַאפ ייס ןעוועג זיא סָאד .,גנוגעוװַאב

 ,עיצַאוטיס ערַאבטלַאהמוא ןַא ןענָאזפלָאװ
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 םזינויצ םענופ ענַאל עשיטילָאּפ-טלעװ יד - (3

 ביֹוהנֶא םעד טניז דנַאלשטייד .ןופ העפשה יד זיא ,עודיכ |

 רעד .ייקרעט רעד ןיא ןסקאוועג רדסכ טרעדנוהרָאי ןט-20 ןומ

 רעטנעאנ א ַא ןעוועג זיא רעטייווצ רעד םלעהליוו רעזייק רעקיטכעמ

 רזמ יד .דימַאח לודבא ןַאטלוס םענופ רָאטקעטָארּפ ןוא"טניירפ

 ןפרָאדעג' טָאה (8 טסברעה ןיא) .רעזייק} ןשטיי ;ןופ עזייר

 הכולמ עשיקרעט יד זַא ,טלעװ רעצנַאג .ְרעֶּד לא קנָאמעד
 -רעזייק ןשטייד ןופ לגילפ-ץוש עטיירב יד" רעטנו :טניפעג
 "נַאניג ְךעד תיוא- עיסעצנָאק יד ןעמוקַאב ןבָאה ןשטייד' יד | ,םוט

 זיב טירּפשרַאפ ךוז טָאה העפשה רעייז ןוא ןַאב- דַאדגַאב; .רעשיטי

 דנַאלשטייד ! ןופ .חוכ רעקידנסקַאו רדסכ רעד .םי "ןשיסרעּפ םוצ

 טָאה סָאװ | ,דנַאלגנע טקיאורמואַאב קרַאטש טָאה טנעירָא .ןפיוא

 -ַאדעמכַאמ רעד ןֹופ םיחטש עקידלַאוועג טשרעהַאב חרזמ ןפיוא

 ןַא ףיוא טרידיצעד ךיז טָאה קיטילַאּפ עשילגנע ידי ,טלעוו רעשינ

 .-ערגַא ןוא עטקישענמוא יד ,סרוק .ןשטיידײטנַא ןכָארּפשעגסױא

 עקיזָאד יד טָאה ןטייווצ טעד .םלעהליוו רעזייק ןופ קיטקַאט עוויס

 -עגוצ ןוא טלייאענוצ קיטילָאּפ רעשילננע רעד .ןופ .גנולקיװטנַא

 -טּפיוה יד ןֹופ רענייא ןענַאטשטנַא ןפוא םעד ףיֹוא זיא' ס ,טציּפש

 םוצ טריפעג ץנעװקעסנָאק רעייז ןיא ןבָאה סָאװ ;ןט ,קילּפנָאק

 7 .המחלמ-טלעוו .העטשרע רעד ןּופ .ךורבסיוא

 זיא עיצולָאװער - רעשיקרעט-גנוי רעד רַאפ ןכָאװ רָאּפ ַא
 ןשיוצ טפנוקנעמַאזוצ רעשיטילַאּפ ַא לָאװער ןיא ןעמוקעגרָאּפ
 םעד ײלָאקינ רַאצ ןוא ןטעביז םעד דרַאװדע גינעק ןשילגנע םעד
 ,דנַאלסוה אנוש ןלעגָאיצידַארט  ריא טימ טָאה .דנַאלגנע ..ןטייווצ
 ,טנערוקנָאק-טנעירָא ןכעלרעפעג םעד ןנעק טקַאּפ ַא ןסָאלשעג
 ךָאנ ךיילג זיא סָאװ ,עיצולָאװער עשיקרעט-גנוי יד .דנַאלטשייד

 גלָאפרעד ַא סָאמ רעסיווועג ַא ןיא ןעוועג זיא ,ןכָארבעגסיױא םעד
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 ןיא ןענופענ ןבָאה ןקרעט-ננוי יד ,קיטילָאּפ רעשילננע רעד ןופ

 םעד ןיא ןיא דלַאב רעבָא -- ,ףליה ןוא סעיטַאּפמיס דנַאלננע

 יּפלכ ייס ,יונש רעלַאקידַאר ַא ןעמוקעגרָאפ םישזער ןשיקרעט-גנוי
 -עגנָא ,טגָאזעג יװ ,ךיז טָאה ןרעניא ןיא .ץוח יפלכ ייס ןוא םינפ

 סרוק רעשיטסילַארטנעצ ןוא רעשיטסיניוואש רעפרַאש א ןביוה

 ןעגנויצַאב עטנעָאנ רעייז וצ ןעמוקעג רעדיוו זיא ץוח יפלכ ןוא

 ,טקרַאטשרַאפ רדסכ ךיז טָאה קיטילָאּפ עקיזָאד יד .דנַאלשטייד טימ

 . "סגנורינער רעד ןופ לייט ַא טזומעג ןבָאה ןקרעטדגנוי יד םנה
 רעשיקרעט רעטייוצ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןבענרעכיא טכַאמ
 ."גנוקיגײרַאֿפ רעלַארעביל; רענעפודענ יױוזַא רעד ,יײטרַאּפ

 רעד ףיוא טציטשעג ךיז ןבָאה םזינויצ ןֹופ ןעננונעפָאה יד

 טָאה םינּפ יּפלכ ןעוו ,םישזער ןשיקרעטדננוי םנופ חפוקת רעטשרע

 עיצַאטנעירָא יד זיא ץוח יפלכ ןוא ץנַארעלָאט עטיירב ַא טשרעהעג

 "אב ךיז טָאה סָאו ,הפוקת עטייווצ יד .עשילננעדָארּפ ַא ןעוועג

 ךיא עיצַאטנעירָא רעשטיידדָארּפ ןוא עיצַאקילַארטנעצ ףיוא טריז

 -יִליִמ ןוא עשיטילַאּפ יד ,ּפַאלק רעקרַאטש ַא םזינויצ ןרַאפ ןעוועג

 -רַאפ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה דנַאלשטייד ןיא ןרָאטקַאפ עשירעט

 טָאה לצרעה זַא ,ךיז ןענָאמרעד רימ .םזינויצ ןרַאפ שינדנעטש

 -שטנַא ןַא ףיוא ןפָארטעגנָא דנַאלשטייד ןיא ןעגנוימַאב ענייז טימ

 סלצרעה טניז ךיז טָאה טכיזניה רעד ןיא ,טפַאשרעננעק רענעסָאל

 ןוא טייז ןייא ןופ םזיטימעסיטנַא רעד .טרעדנעעג טשינרָאג טיוט

 ,רערעדנַא רעד ןֹופ עיצַאלימיסַא עשידיי-שטייד עכיירסולפנייא יד

 -טנַא טָאה סָאד ןוא תחא די טכַאמעג םזינויצ םעד יבגל ןבָאה

 זינער עשיטסיכראנַאמריטַאװרעסנַאק יד ףיוא טקריוועג דנעדייש

 טָאה קיטילָאּפןרסיוא עשטייד יד .דנַאלשטייד ןיא ןזיירק-סגנור

 -וצ רעד יבנל עיציאוטניא עקיטיונ יד טגָאמרַאפ טשינ לָאמנייק

 ןבילּבעג יז ןיא םזיניצ םעד יבנל ךיוא ,גנולקיווטנַא-סטפנוק

 יי | | ,טקנערשַאב קיטסיינ

 ןיא םישזער םעיינ ןופ סחי רעד זיא 1910 רָאי םעד טניז

 -ייא ,רעשיטסינויצײטנַא ןכָארּפשענסיױא ןַא ןרָאוװעג ייקרעט רעד
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 טרעלקרעד טָאה רעריפ עשיקרעט-ננוי עטסכיירסולפנייא יד ןופ רעֹנ
 -ידיי ַא וצ ןזָאלרעד טשינ לָאמנייק ןלעוו רימ , :שוריפב טלָאמער

  טולָאסבַא ,טשינ לָאמנייק .עניטסעלַאּפ ןיא עיצַארטנעצנָאק רעש

 ביוהנָא ,"ןגָאז וצ העד ַא ןבָאה ןלעװ רימ גנַאֿל יװ ,טשינ לָאמנייק
 -ניא ןַא ףיוא רעטסינימ-ןרעניא רעשיקרעט רעד טרעפטנע 1
 -יגער יד , ,זַא ,םילשורי ןופ טַאטוּפעד ןשיבַארַא ןופ עיצַאלעּפרעט

 -מערפ ןופ גנולמַאזנָא ןַא זַא ,ןזָאלרעד טשינ ןפוא םושב טעוװ גנוד

 וצ ןווורּפ לָאז ךייר ןשינַאמָאטָא ןופ לייט זיא'ס ןכלעוו ןיא ןדיי ער
 -סינויצ יד ."ןקעווצ עשיטילָאּפ ענענייא זיא'ס עכלעוו ןריזילַאער

 ןגעק ןפמעק וצ ןעלטימ עלַא טימ טימַאב ךיז טָאה גנוטייל עשיט

 רעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,גנוטכיר רעשיטסינויצײטנַא רעקיזָאד רעד

 -ָאוװער רעשיקרעט-גנוי רעד ךָאנ דלַאב .טקרַאטשרַאפ רדסכ ייקרעט
 -ּמִא ןַא סלַא ,ןרָאװעג טעדנירנעג לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא זיא עיצול

 610810-1,6ש401.8428189 יד קנַאב-לַאינָאלַָאק רעד ןופ גנולייט

 רעייטשרָאפ ןעוועג רעירפ זיא ןהָאזבָאקַאי .װ .רד רעטייל ריא

 טנעקַאב ךעלטנירג ךיז טָאה רע ווו ,טורייב ןיא קנַאב רעד ןֹופ

 לָאּפָאניטנַאטסנַאק ןיא .ייקרעט רעד ןיא ןשינטלעהרַאפ יד .טימ
 ןופ רעטערטרַאפ רעלעיציפָא-טשינ ַא ןעוועג ןהָאזבָאקַאי ,רד זיא

 ןפוא ןטקישעג ַא ףיוא טָאה רע ,טעטימָאק-סנָאיצקַא ןשיטסינויצ
 רעד ייב סעיטַאּפמיס ןוא ןעגנודניברַאפ ךיז ןפַאש וצ ןענַאטשרַאֿפ

 -ולמ עדמערפ ןופ ןרָאדַאסַאכמַא יד ייב ןֹוא גנוריגער רעשיקרעט

 -יסנעטניא ןַא טימ זַא ,טמָאהעג טָאה גנוטייל עשיטסינויצ יד. .תֹוּכ

 / ןגייצרעביא ֹוצ ןבעגנייא ריא ךיז טעװ טעברַא-סגנורעלקפיוא רעוו

 םזינויצ ןופ עיצַאזילַאער יד זַא ,ננוניימ עכעלטנפע עשיקרעט יד

 םעד וצ .ןסערעטניא-הכולמ עשיקרעט יד ןופ עיניפ רעד ףיוא טניל

 .טַאלביגָאט שיטילָאּפײמעגלַא ןַא ןהָאזבָאקַאי .רד טעדנירג קעווצ
 טריגַאּפָארּפ רעכלעוו ,("קרעט רעגנוי רעד ,) 40:07סטמס '1'טעסע
 ןיא סעיצַאנ עלַא רַאפ עימָאנַאטיױא רעטיירב ַא ןופ םַארגָארּפ םעד

 רעד ךרוד טפמעקַאב ףרַאש ןרָאװעג זיא גנוטייצ יד .ייקרעט רעד
 יז טָאה סעיסערּפער עֶלַא ץָארט רעבָא ,גנוריגער רעשיקרעטדגנוי

 + יא
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 -גָארּפ ריא רַאפ ןפמעק וצ טנַאלַאט טימ ןוא קיטומ ןענַאטשרַאפ
 עטנַארעלַאט ַא ,ןעמרָאפער ענרעדָאמ טננַאלרַאפ טָאה סָאװ ,םַאר
 .םוינויצ םוצ גנויצַאב עוויטיזַאפ א ןוא קיטילָאּפ-ןטעטילַאנָאיצַאנ
 . ,עסערּפ עשיטסינויצ ַא ןראועג ןפַאשעג ךיוא זיא קיטייצכיילג
 ןיא םוטנדיי עשיקרעט סָאד ןסולפנייַאַאב טפרַאדעג טָאה עכלעוו
 -ונַא רעקיזָאד רעד ןופ םינינע יד ןיא .טסייג ןשיטסינויצדלַאנָאיצַאנ
 סָאּפָאנטנַאטסנָאק ןיא טלייועג טייצ עסיוועג ַא ןבָאה עיצַאס
 ,יקסניטָאבַאשז ,לוװ ןוא ןיקשיסוא .מ .מ

 ,ךַאװש וצ ןעוועג ןענייז ןעננוימַאב עלַא עקיזָאד יד רעבָא
 -ויצ םעד ןגעק טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,תוחוכ יד ןייז וצ רבוג ידכב
 ,ןזייװַאב עשימָאנָאקע ןוא עשינָאל עלַא ןעוועג ןענייז םנחל .םזינ
 רעד ןצונ ןסיורג ַא טננערב לאדשידץרא ןופ גנולקיווטנא יד זַא
 רדסכ ןסקַאװ עיצַאזינַאלַאק רעשידיי רעד קנַאד ַא זַא ןוא ,ייקרעט
 -עג ןיא םזינויצײטנַא רעד .הכולמ רעד ןופ תוסנכה-ןרעייטש יד
 -סננוריגער ןשיטסילַארטנעצ ןצנַאג םעד ןופ לײטדנַאטשַאב ַא ןרָאװ
 טזָאלעג הנחמ רעשיטסינויצ רעד ןיא ךיז ןבָאה םעד בילוצ .םעטסיס
 עשיטסינויצ יד לָאז'מ זַא ,טגנַאלרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןעמיטש ןרעה
 -עּפָארייא-ברעמ יד ןֹופ ףליה רעד ףיוא ןציטש ןביוהנַא קיטילָאּפ
 ןעגנוניימ עקיזָאד יד .דנטלגנע ןופ סרעדנוזַאב ןוא תוכולמ עשיא
 -סנַאיצקַא ןופ ןעננוציז יד ףיוא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענייז
 עשיטילָאּפ יד ךרוד ןרָאװעג ןטערטרַאפ ןענייז ייז ווו ,טעטימָאק
 קיטילַאּפ עשילננעדָארּפ יד זַא ,רָאלק ןעוועג רעבָא זיא'ס ,ןטסינויצ
 יד ןכַאמ ךעלגעממוא ירמגל טעװ גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ןופ
 עקיטציאזיב יד ייב ךיוא זיא סָאװ ,?ארשידץרא ןיא טעברַא עלַאער
 -יזָאד רעד רַאפ ,ןכַאז עטכייל רָאנ יד ןֹופ ןעוועג טשינ ןעגנוגנידַאב
 עכנאמ ןקָארשעג קרַאטש ױזַא טשינ ךיז ןבָאה טעטילַאוטנעװע רעק
 טייטש ייס יו ייס זַא ,ןטלַאהענ ןבָאה סָאװ ,ןטסינויצ עשיטילַאּפ
 עירעּפמיא עשיקרעט יד רעכלעוו תעב ,המחלמ-טלעוו ַא רַאפ ןעמ
 -רַאֿפ טָאה גנוניימ ערעדנא ןַא .ןרעו טעטכינרַאפ אמתסמ טעװ
 ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,טעטימאק-סנַאיצקַא ןופ טייהרעמ יד ןטערט
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 ַאב עֶלַא ייב זַא ,ןטלָאהעג- ןבָאה עכלעווו ,ןטסינויצ עשיטקַארּפ ןופ
 בילוצ ןוא לארשידץרא ןריזינָאלָאק לכ םדוק ןעמ זומ ןעגנוגניד
 .ייקרעט רעד טימ ןעגנויצַאב יד ןפרַאשרַאפ טשינ ןעמ רָאט םעד

 -ַאי .רד טרעלקרעד טָאה ,"ךַאװש ןייז טשינ לָאז ייקרעט יד יו,

 -ָאק עשיטסינויצ יד יו ,רעקרַאטש דימת ךָאנ יז זיא ,, ,ןהָאזבָאק
 -סינויצ עכעלטלעװלַא יד ןוא לארשידץרא ןיא טעברַא-עיצַאזינָאל

 ףיוא ןפורַאב ךיוא ךיז םָאה טייהרעמ יד ."גנונעוואב עשיט

 טעטיַארטיײנ ַא טגנַאלרַאפ טָאה רעכלעוו ,טקנוּפדנַאטש טלצרעה
 -הכולמ ענעדישרַאפ יד יבנל עיצַאזינַאנרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ

 -ַאב רעד ןופ עלַארטנעצ יד סָאװ ,טקַאפ רעד ךיוא ,ןעגנוריּפורג

 סָאװ ,הכולמ רעד ןיא ,דנַאלשטייד ןיא ןענופעג ךיז טָאה גנונעוו

 טַאהעג רעכיז טָאה ,ייקרעט רעד טימ ןעוועג ןדנוברַאפ טנעָאנ זיא

 ןופ גנוטכיר רעד ןיא גנודײשטנַא רעד ףיוא העּפשה עסיוועג ַא

 לַארטײג ןבײלב :;םעלבָארּפ רעקיזָאד רעד זיא ,עודיכ .טעטילַארטיײנ

 ךורבסיוא ןטימ ןרָאװעג טציּפשענוצ רָאג ,דנַאלגנע טימ ןייג רעדָא

 לייט רסיורג ַא דָארג יװ ,ןעז ןלעו רימ .המחלמ-טלעוו רעד ןופ

 יקסניטָאבַאשז ןוא ןַאמצייו טימ ,ןטסינויצ עשיטקַארּפ יד ןופ

 -רַאפ רעירפ ךס ַא ךָאנ זיא רעכלעוו ,געוו םעד ןייג ןלעוו ,שארב
 .ןטסינויצ עשיטילָאּפ עכנַאמ ןופ ןרָאװעג טגנַאל

 רךַאקלַאב עקיטולב יד רָאפ ןעמוק 1918--1912 ןרָאי יד ןיא

 ןטשרע םוצ .תולּפמ ערעווש טדייל ייקרעט עכלעוו תעב ,תומחלמ

 -טכַאלש יד ףיוא ןוא ,ײמרַא רעשיקרעט רעד ןיא ןדיי ןפמעק לָאמ

 סָאד ךיוא ךיז טסיג ַאשדלַאטַאשט ןוא עינָאדעקַאמ ןופ רעדלעפ

 -יקרעט סלַא ,ךיז ןגעק ןפמעק ןזומ סָאװ ,ןדיי עשידרפס ןופ טולב

 עשיקרעט יד .ןטַאדלָאס עשינעמור ןוא עשיברעס ,עשירַאנלוב ,עש

 םעד טפרַאשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה תומחלמ-ןַאקלַאב יד ןיא הלּפמ

 טָאה ייקרעט יד .םישזער-סגנורינער ןשיטסיניװַאש-שיטסילארטנעצ

 ,םזירַאטילימ ןשטייד םענופ סמערָא יד ןיא ןפרָאװעג ירמנל ךיז

 ןיא םזינויצ ןופ עיצַאוטיס יד .גנוטער ןוא ףליה םיא ייב קידנכוז

 .רעכעלנייּפ ןוא רערעווש ךס ַא ךָאנ ןרָאװעג זיא ייקרעט רעד
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 - טעברַא עשירָאמַאזינַאלַאק- .שיטסינויצ יד 8

 לארשידץרא ןיא

 ד-ָאק יד טימ טעטלַאװרַאפ 1000 טניז איי יד טָאה ,עודיכ
 ןַארַאב ןופ תליה רעד טימ ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז סָאװ ,סעינָאל

 ןקידרעירפ םעד ןרעדנע וצ טימַאב ךיז טָאה יז ,דלישטָאר דנַאמדע

 רעסיורג ַא ןיא ךיוא .ריא ןזיא סָאד ןוא םעטסיפס ןשיּפָארטנַאליפ

 ,רעקידנעטשסבלעז ןרָאװעג ןענייז ןטסינָאלָאק יד .ןעגנולעג סָאמ
 -עג טרעכיזעג ירמנל טשינ ךָאנ זיא ענַאל עלעירעטַאמ רעייז .םנה
 ףיוא טריזַאב טָאה סעינַאלַאק עשידיי יד ןֹופ רוטלוקירגַא יד .,ןעוו

 -ענ ַא ןפַאש וצ טימַאב ךיז ! טָאה'מ! .רעֶבָא ןעיצ קֹודָארּפ- האובת

 טכוצ-יפ ךיוא ןבָאה האובת רעסיוא לָאז סָאװ ,טפַאשטריוו עטשימ

 -ןדָאב יד בילוצ זיא עיצקודָארּפד האובת ענייר יד ,ןעגנוצנַאלפ ןוא

 ןעועג טשינ םעטסיס-ןרעייטש ןשיקרעט םעד : = א .ןעגנוגנידַאב

 .ףוס ?כ ףוס זיא עיצקודָארּפיײװ רעד ןופ םיזירק רעד
 -"למרכ , רעֶד טימ ןעמַאזוצי טַאקידניס אה .ןוא ןרָאװעג טשרעהַאב

 ןורכז ןיא סרעלעק עסיורג יד ןעמונעגרעביא .טָאה טֿפַאשלעזעג

 -עג ןבָאה ןטנעצודָארּפ-ןצנַארעמָאּפ יד .ןויצל ןוׁשאִר ןֹוא בקעי

 ןַא ןריזינַאגרָא ֹוצ ןטערטענוצ זיא רכלעוו ,טַאקידניס .ַא ןפַאש
 -ערָא רעד ךיוא .דנַאלגנע ןייק טרפב ,דנַאלסיױא ןייק טרָאּפסקע
 -יפ ןקיטציא זיב םעד וצ טכַאמעג ףוס ַא טָאה "טעטימָאק רעס

 -נעמרעד וצ ןעוועג זיא הנאד-טּפיוה ןייז ,םעטסיס ןשיּפָארטנַאל
 -נידַאב עשימָאנָאקע יד .סעינָאלַאק יד ןיא טעברַא עשידיי ַא ןכעל

 רעייז ןעוועג ןענייז טסינָאלַאק ןקידלארשי-ץרא םעד ןֹופ ןעגנוג
 -ספליה רעקיליב ַא ףיוא ןזיוװעגנָא ןעוועג זיא'מ ןוא ,ערעווש
 זיא ,הביבס רעד ןיא טניוװעג טָאה סָאװ ,ךַאלעפ רעד .טעברַא
 ןטעברַא וצ ןעוועג טיירג הגרדמ-סנבעל רעוויטימירּפ ןייז בילוצ

 -עברַא רעשידיי םוש ןייק ןכלעוו וצ ,ןיול ןקירעדינ רעייז 'ַא רַאפ

 -טפאשטריוו יד זיא ללכב .ןסַאּפוצ טנַאקעג טשינ ךיז טָאה רעט
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 ראי םוצ זיב סעינָאלַָאק עשידיי יד ןיא ענַאל עקיטסייג ןוא עכעל

 םָאה סע ,קעװַא ןיא טנגוי יד .ערעווש א רעייז ןעווענז 8

 םעד טכַאמעג ןבָאה סעינָאלָאק עסיוועג ,סקוװכַאנ רעד טלעפעג

 .םינקז-תובשומ ןֹופ קורדנייא

 -עב םֹוצ יונש רעסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 8 רָאי םניא

 ררעט-גג יד .תובס עקינייא ןעוועג םרוג וצרעד ןבָאה סע .,ןרעס

 "עג ַא ןפורעגסיורַא לארשידץרא ןיא ךיוא טָאה עיצולָאװער עשיק

 טסַאל ערעווש יד ןרָאװעג ןכָארבעג זיא'ס .תובהלתה עקידלאוו

 טקירדעג טָאה סָאװ ,עיסערּפעד רעשיטילַאּפ ןוא רעקיטסייג ןופ

 "עג ויא ערעפסָאמטַא יד .ןשטנעמ יד טכַאמעג זָאלסגנונּפַאה ןוא|

 - -סױרַא ,ןעגנולמַאזרַאפ ןטלַאהּפָא טנַאקענ טָאה'מ ,רעיירפ ןרָאװ

 עסיורג ןוא עיינ טימ ןעוועג לופ זיא בושי רעד .,ןעגנוטייצ ןבעג

 לארשי-ץרא ןייק ןעמוקעג זאא 8 רָאי םעניא .,ןעננונעפַאה

 בקעי ,רד רַאטערקעפ ןייז טימ ןעמַאזוצ טָאה ןוא ץיּפור רוטרַא ,רד

 "דר .טמַאיעניטסעלַאּפ ןשיטסינויצ םעד פי ןיא טעדנירגעג ןָאהט

 ןיא טייקיטעט רעשיגרענע ןַא וצ ןטערטענוצ דימו ףכת זיא ןיּפ

 "ערעטניארַאפ סעיצוטיטסניא עשיטסינויצ עלַא טָאה רע ,דנַאל

 םָאטש ןיא טעברַא רעטנייװצרַאּפ-טיירב ַא וצ ןניוצעגוצ ןוא טריס

 טגנערבעג דנַאלסור ןופ ןפיש יד ןבָאה טייצ רענעי וצ .ףרָאד ןוא

 יד .ןטסיויצ עטרעטסיגַאב ,עגנוי ןופ חווחצמ לארשי-ץרא ןייק

 יד ןיא ןפורעגסיורַא טָאה עיצולָאװער עשיסור ענעלַאפעגכרוד

 -ענ ךעלנע ןיא סָאװ ,גנומיטש ַא טננוי רעשידיי רעד ןופ ןזיירק

 -"וליב , יד ןפַאשעג טָאה עכלעוו ,1882 רָאי ןיא רענעי וצ ןעוו

 ןעלטימ עלַא טימ ןבָאה םיצולח עשיטסינויצ עיינ יד ,גנונעווַאב

 ןיא ןטייקכעלגעמ-ץנעטסיזקע ןוא -טעברַא ןענופעג וצ טכַארטעג

 ָארעה ,עטסערג יד רַאפ ןקָארשעגקירוצ טשינ ךיז טָאה'מ ,דנַאל

 "עגניירַא םָאה הדרובעה שובכ ;גנוזָאל יד .ןעגנוגנערטשנָא עשיא

 "עגענרעביא ,עגנוי רעטרעדנוה סעינָאלַָאק עשידיי יד ןיא טריפ

 ײטקַא לַאנָאיצַאנ ןוא טשירפרעד ןבָאה סָאװ ,ןטסילאעדיא ענעב

 .תובשומ ענענַאטשענּפָא ,עטלַא יד טריזיוו
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 ראי םעד טניז זַא ,ןעוועג םרוג ןבָאה תוכס עֶלַא עקיזָאד יד

 "שיטסינויצ רעד ןיא ףיורַא-נראב רעלענש ַא ןָא ךיז טביוה 8

 / ןרָאי עטצעל יד ןיא .?ארשייץרא ןיא טעברַא רעשירָאטַאזינַאלַאק
 עיינ עקיצנייא ןייק ןרָאװעג .טעדנירגעג טשינ טעמכ זיא 1908 רַאפ
 ןוא א"קי רעד ןופ טייקיטעט עשירָאטַאזינַאלָאק יד ןוא הבשומ
 ,בצמ ןוויסַאּפ ןקידנעטשלופ ַא ייב ןבילבעג ןייטש זיא ןויצ-יבבוח

 עכלעוו ,עיצַאזינָאלָאק עשיגרענע ןַא ןביֹוהעגנָא ךיז טָאה טציא

 יִאֹּפ עלַא ץָארט ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב זיא

 ןקיזָאד םעד .ןסקאוועג רדסכ ,תועינמ ןוא ןטייקירעווש עשיטיל

 .רעשיריי רעד ןופ ןלָאצ עקידננלָאפ ןטסעבמַא ןרירטסוליא סקווו

 ,טפַאשטריװדנַאל

 רעניווונייא ןופ לָאצ תובשומ ןופ לָאצ רַאטקעה ןיא חטש הפוקת
 2,000 97 2+,+ט+(0 1907--82

 0600 48 ר 4.0 1918

 ענַארפ יד ןעוועג בושי ןופ הנאד עטסערג יד זיא ,טנָאזעג יו

 .-ַאעדיא רעטסערנ רעד ךיוא .תובשומ יד ןיא טעברַא רעשידיי ןופ

 יבנל ןרילוטיּפַאק טזומעג טָאה רעטעברַא ןשידיי םעד ןופ םזיל
 רערעדנַא רעד ןופ ןוא .רעכַארַא יד ןופ טייקיאעפ-ץנערוקנָאק רעד

 -ָאק ןשידיי םעד ןופ ןעגנַאלרַאפ וצ ןעוועג טכייל טשינ זיא ,טייז

 זיא סָאװ ,טעברַא עשידיי יד ןציטשרעטנוא לָאז רע זַא ,טסינַאל

 -ָאק ןופ םזילַאעדיא רעד ךיוא .,עשיבַארַא יד יוװ רערעייט ןעוועג

 -ענ ָאזלַא ךיז טָאה'ס .ןצענערג עשימָאנָאקע טאהעג טָאה טסינָאּל

 ןביוהעגנָא ןבָאה סע ןכלעוו ןגעק ,דנַאטשוצ רעטפושכרַאפ ַא ןפַאשו

 רָאלק ןיא עֶלַא רַאפ ,סעיצוטיטסניא עשיטסינויצ עלַא ףמַאק ַא

 א ףיוא טריזַאב סָאוו ,טפאשטריוודנַאל עשידיי ַא זַא ,ןרָאװעג

 עשידיי טכיש רעניד ַא ףיוא ןוא רעטעברַא עשיבַארַא עסַאמ
 ןלַאנָאיצַאנ ןייק ןבָאה טשינ ןָאק ,ןטסינָאלָאק ןוא ןרָאטַאטנַאלּפ

 ערעדנַא ןוא דנָאפ-לַאנָאיצַאנ רעד ,טעטימָאק רעסעדָא רעד .,םויק
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 "נוננידַאב יד ןפַאש וצ ךיז ןעימַאב סעיצוטיטסניא עשיטסינויצ

 "סיוקע ןייז ּרעטעברַא ןשידיי םעד ןכעלנעמרעד ןלָאז סָאװ ,ןעג

 -רעטעברַא ךיז ןדנירג סעינָאלָאק יד ייב .סעינָאלָאק יד ןיא ץנעמ

 רעדָא) דלעפ ןייז ןוא ?זייה ןייז טָאה רעטעברַא רעד .,ןעגנולדיזַאב

 "טנַא ױזַא .עינַאלַאק רעד ןיא קיטייצכיילג טעברַא ןוא (ןטרָאג

 ,(1907) תובוחר ייב בקעי ראב :ןעגנולדיזַאב-רעטעברַא יד ןעייטש

 (1909) הוקת חתפ ייב אבס רפכ ,(1908) הוקת חתּפ ייב םינג ןיע

 טשינ זיא םרָאפ-סגנולדיזַאב עקיזָאד יד ךיוא רעבָא .ערעדנַא ןוא

 םעלבָארּפ ןטקיטייװעגנָא ןוא ןרעווש םעד ןזייל וצ תלוכיב ןעוועג
 "ער ַא רַאנ ןגרָאזרַאפ טנָאקעג טָאה יז לייוו ,טעברַא רעשידיי ןופ

 -טפַאשלעזעג ןופ ךיוא .רעטעברַא עשידיי ןופ לָאצ עניילק -וויטַאל

 םעד ןופ ןעגנירדניירַא סָאד זיא טקנוּפדנַאטש ןשינָאלָאכיסּפ-ךעל

 ,ןינע רערעװש ַא ןעוועג תובשומ יד ןיא רעטעברַא ןשידיי

 טפמעקעג דנַאלסור ןיא טָאה סָאװ ,טננוי עשיטסילאעדיא יד

 טשרעהַאב ןעוועג זיא ,עיצולאװער רעד ןופ ןדַאקירַאב יד ףיוא

 -עג ןענייז סָאו ,ןעיידיא עשיטסיסקרַאמ ןוא עשיטסילַאיצַאס ןופ

 ןיא טייקכעלקריוו רעיורג רעד וצ הריתס רעפיט א ןיא ןענַאטש

 ןוא ןטסינָאלַאק עויטַאװרעסנָאק יד ןשיווצ .סעינַאלַָאק עשידיי יד

 -לאװעג ַא ןעוועג ןכל ןיא רעטעברַא עשיצולח-רענָאיצולַאװער יד

 רעכלעוו ,ןדישרעטנוא עלַאיצַאס ןוא עקיטסיינ ןופ םוהת רעניט

 ילַאנָאיצַאנ עמַאזניימעג ךרוד ןרָאװעג טמיױרענּפָא ןטלעז זיא

 טָאה טפַאשרעטעברַא עקיד'לארשי-ץרא יד .ןליפענ עשיטסינויצ

 -ַאנ ייס ריא לָאז סָאװ ,םרָאפ-סטעברַא עשימָאנַאקע ןַא .טכוזענ

 ןיא סָאד טניפעג יז ןוא ,טסַאּפעגוצ ןייז לַאיצַאס ייס ןוא לַאנָאיצ

 ןטיטסיטיטקעלַאק ַא ףיֹוא ןרָאװעג טיובענ זיא סָאװ ,הצובק רעד

 וװ ,ארעשזדעס ןיא ךיז טעדנירג הצובק עטשרע יד .ןפוא-סנבעכ

 ןופ ףליה רעד טימ .א"קי ןֹופ םרַאפ-רעטסומס ַא ןעוועג זיא'ס

 ,לארשיל תמיק ןרק ןופ רקיעב ,ןדנָאפ עשיטסינויצ ענעדישראפ

 תרנכ ןעײטשטנַא ױזַא .תוצובקירטעברַא עיינ רדסכ ךיז ןפַאש

 "נא ןוא (1910) ןמש ןב ,(1909) הדלוח ,(1909) הינגד ,(1908)
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 ןַא ןופ ּפיט רעיינ א סיוא ךיז טעדליב תוצובק יד ןיא ,ערעד
 ןשימָאנָאקע ןופ הצובק יד זיא רעכיז ,רעטעברַא ןקידלארשידץרא
 -ענּפָא רעד ךיוא ,ןטלַאהעגסיוא דימת ןעוועג טשינ טקנוּפדנַאטש
 תוצובק יד ןופ רעטקַארַאכ-ןסַאלק רעשירַאטעלָארּפ-ןייר רענעסָאלש
 -ָאיצַאנ עטנוזעג ַא סא ןרָאװעג טנעקרענא עלַא ךרוד טשינ זיא
 זַא ,ןריטַאטפנָאק ןעמ זומ ןיימעגלַא ןיא רעבָא .גנוניישרעד עלַאנ
 רעד ןיא עלָאר עשירָאטסיה עסיורג א טליפרעד טָאה הצובק יד
 -םיצולח יד טריזיליבַאמ טָאה .יז .עיצַאזינָאלַאק רעקידלארשידץרא

 ןטנגעג עטסיוו ןוא .עטייוו ןיא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,ןעגנוליײטּפָא |
 -קעלָאק יד .בושי ןשידיי ןקידנעילב ,ןכעלרעה ַא ןפַאשעג ןבָאה ןוא

  ןשידיי םעד ןבעגעג טייצ רענעי וצ טָאה םראפסנבעל עשיטסיוויט

 רעקירעיורט ,,רערעװש .ַא ןיא ןפמעק וצ טומ ןוא חוכ רעטעברַא
 -ויצ ןופ עיצַאזילַאער רעד רַאפ ,טייקכעלקריוו רעקידלארשידץרא

 .ןלאעדיא עשיטסינ

 | טווורּפעג ךיוא טָאה טעברַא רעשידיי רעד ןופ םעלבָארּפ םעד

 :םגוולדיזַאב ןנעװ ןַאלּפ ןייז טימ רעמײהגעּפָא ,פָארּפ ןזייל וצ

 רעמיײהנעּפָא טָאה ,סערגנָאק ןטסקעז םעד טניז .ןטּפַאשנסָאנעג
 -ניינ רעד טָאה .ףוס ?כ ףוס זיב ,עיידיא ןייז טרינַאּפָארּפ קירפייא
 קעווצ םעד וצ .ןריזילַאער וצ ךַאז יד ןסָאלשַאב סערגנָאק רעט
 ַא (ןורמוש) סיבסרמ ןיא ןברָאװרעד דנָאפילַאנָאיצַאנ רעד טָאה

 טפיוקעג ןֹוא רעזייה טלעטשעגפיוא טָאה'מ- .דרע חטש ןסיורג |

 זיא טפַאשנסָאנעג-סגנולדיזַאב עשירעמייהנעּפָא יד .רַאטנעוװניא
 םָאה רעכלעוו ,וויטַארעּפָאאק רכעלטּפַאשטריװדנַאל ןימ ַא ןעוועג
 -ָארנַא-ןַאמכַאפ ַא ןופ גנוטלַאװרַאֿפ ַא טַאהעג ,תוצובק יד וצ דונינב
 רָאנ ,רעכיילג ןייק ןעוועג טשינ זיא ןױל-סטעברַא רעד ןוא םָאנ

 -רעד םעד טַאהעג טשינ טָאה טּפַאשנסָאנעג יד .גנוטסייל רעד יפל
 ןשיווצ םיכוסכס ןעמוקעגרָאּפ רדסכ ןענייז סע ,נלָאפרעד ןטעטרַאװ

 -עג טָאה טפַאשטריװ יד ןוא רעטעברַא יד ןוא רעטלַאװרַאפ םעד

 טעדנירגעג היבחרמ ןיא ןענייז המחלמ רעד ךָאנ .ןטיציפעד טגנערב
 יי | .תוצובק ייווצ ןרָאװעג
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 ןופ גנורעדנַאװנייא יד ךיז טקראטשרַאפ 1909 רָאי םעד טניז

 ףיוא טמענ בושי רעד ,לארשייץרא ןייק ןדיירמיח עטפדורעג יד
 -עג טָאה'מ .טנעירָא ןופ רעדירב עכעלקילנמוא ענייז ךעלטניירפ
 -ניוועגוצ טעברַא רערעווש וצ ןוא רעוויטימירּפ רעד זַא ,טנכער

 ןטערטרַאפ ןענָאק סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טעוװ ןמית ןופ דיי רעט

 1014 יב .סעינָאלָאק יד ןיא רעטעברַא ןשיבַארַא ןקיליב םעד

 -ַאנ רעשידיי רעד .םינמית 1800 ךרע ןַא טרעדנַאװעגנייא ןענייז
 ןוא רעזייה לָאצ ערעסערג ַא טיובעג ייז רַאפ טָאה דנַאפ-לַאנָאיצ

 -ענ סעילימַאפ רענמית 20 רַאפ טָאה טעטימַאק רעסעדָא רעד
 ןעמָאנ ןטימס ןויצל ןושאר ייב גנולדיזַאב-רעטעברא ןַא ןפַאש

 | .הדוהי חלחמ

 ןּפורג ןֹוא םידיחי ןופ עיצַאזינָאלַאק יד ןכעלנעמרעד וצ ידכב
 טפַאשלעזעג ערעדנוזַאב ַא ויטאיציניא סניּפור ךרוד ןפַאשעג טרעוו
 )6916 | חס ססעס!סקזוטחז 60. ,("בושיה תרשכה ,) :ןעמָאנ ןטימ

 -נַאלפ ןוא -דנַאל ענעדישרַאפ ךיוא ןטעברַא גנוטכיר רעד ןיא

 .ערעדנא ןוא "הלחנו החונמ , יװ ,ןטפַאשלעזעג-גנוצ

 -רָאפ ענעדישראפ ךיז ןדנירנ טפַאשטריוװדנַאל רעד ןיא

 יַאטס עלַאטנעמירעּפסקע יד יװ ,ןטלַאטשנַא-סננודליב ןוא -סננוש

 .רענַאקירעמַא ןופ ןרָאװעג ןטלַאהעגסיױוא ןזיא סָאװ ,הפיח ייב עיצ
 רעד ,ןָאזנורהא ןרהא םָאנָארנַא םענופ ןרָאװעג טריפעג זיא ןוא ןדיי

 "לארשי-ץרא ןיא טעברַא-רוטלוק רַאפ דנוב-ךעיורפ רעשידיי

 .ךעלדיימ רַאפ םראפ-רעטסומ ַא תרנכ ןיא טּפַאש

 -ָארּפ 10 ךרע ןַא זיולב טניווװועג ןבָאה סעינָאלַָאק יד ןיא

 -רַאפ טיֹול ,לארשידץרא ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טנעצ

 ןיא טבעלעג 1914 רָאי ןיא ןבָאה תועידי עשיטסיטַאטס ענעדיש

 -שיטסינויצ יד .ןדיי טנזיוט 90--80 טעטש עקידלארשידץרא יד

 .טנָאקעג טשינ ,ךעלריטַאנ ,ךיז טָאה טייקיטעט .עשירָאטַאזינָאלָאק

 -נַא עשיטסינויצ .טפַאשטריװדנַאל רעד ףיוא ןיולב ןצענערנַאב

 טקודָארּפ ןוא ןריזיויטקַא וצ לַאנַאיצַאנ ךיז ןעימַאב ןטלַאטש
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 סָאמ רעסיורג רעייז ַא ןיא זיא סָאװ ,בושי ןשיטָאטש םעד ןריזיוו
 רעד טָאה רעירפ ןופ ןיוש .ןטנעמעלע-הקולח ןופ ןענַאטשַאב
 -רַא עכעלצונ ַא גנוטכיר רעד ןיא טריפעג ?טעטימָאק רעסעדָא,

 -ַאמרָאפניא ןוא םעיצוטיטסניא-רוטלוק ,ןלוש טעדנירג רע .טעב
 -עט ריא ןָא טבייה עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד .ןעָארויב-עיצ

 -קנַאב ןופ ייר עצנַאנ ַא קידנפַאש ,טעטש יד ןיא טייקיט

 : .42010-5841641186 (סתנעגמצ רעד ןופ ןעגנוליײטּפָא

 ןופ גנופאש רעניטסעלַאּפ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,קנַאב עקיזָאד יד

 ןוא תואולה עריא טימ טָאה ,קנַאב-לַאינָאלָאק רענָאדנַאל רעד

 רעשידיי ןופ גנולקיװטנַא יד טכעלנעמרעד סעיצַארעּפָא-טידערק

 רעד ןופ ףליה רעד טימ ,לדנַאה ןוא עירטסודניא ,עיצַאזינָאלָאק

 רֶאּפ ַא ןרָאװעג טיובעג םילשורי ןיא ןענייז קנַאב רעשיטסינויצ

 עלוש-טסנוק יד טָאה םילשורי ןיא ,ןלַאטרַאװק עשידיי עיינ

 טַאהעג ץַאט סירָאב .פָארּפ ןֹופ גנוטייל רעד רעטנוא "לאלצב,
 ,ערעּפסַאמטַא-חקולח רעטלמישרַאפ רעד ןיא גנוקריוו עקרַאטש ַא
 קידנּפַאש ,טיילעגנוי עשידיי רעטרעדנוח טריזיוויטקודָארּפ טָאה יז

 -נוא זןיא "?אלצב , .עיצקודָארּפ-טסנוק עשירדיי עטמירַאב-טלעוו ַא

 / .עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןרָאװעג טציטשרעט

 -יטסינויצ רעד ןוא דנָאפ-?ַאנָאיצַאנ ןופ ףליה רעד קנַאד ַא
 ןופ ביֹוהנֶא רעד ןרָאװעג ןפַאשעג 1908 ראי ןיא זיא קנַאב רעש

 סָאד ןיא הלחתמ .ביבא-לח ,ֹופי ייב טָאטש-ןטרָאג רענרעדָאמ ַא

 -יֵרַא ץיז רעייז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,לַאטרַאװק ַא זיולב ןעוועג
 רעד .ופי ןופ סעיצוטיטסניא עשיטסינוצ עַלַא ןנָארטענרעב

 יד ןעווענ זיא עיזאנמינ רעשיאערבעה רעד ןופ ןינב רעכעלרעה

 טָאה ביבאילת .ביבאדלת ץנַאנ ןֹופ ןוא סַאנ-לצרעה רעד ןופ ןיורק

 טָאה ןוא גנוטלַאװרַאפ-טַאטש עמַאנַאטױא  ענעגייא ןַא טַאהעג

 - .תושפנ 1000 ךרע ןַא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע טלייצעג
 הנחמ רעשיטסינויצ רעד ןופ ןוא בושי ןופ ןניוא יד רעבָא

 ,םילשורי ןייק טעדנעועג ןעוועג ןענייז טלעוװ רעצנַאנ רעד ןיא
 ךיז טָאה סָאװ ,הדוהי תוכלמ ןופ טָאטש-טּפיױה רעטלַא רעד וצ
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 2 .עיטַאּפַא ןוא טיײקנזָאלרַאפ ןופ בצמ ןקירעיורט א ןיא ןענופעג

 יד ןיקשיסוא .ס .מ טפרַאװ המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ברע

 ןגעו גנֹוזַאל עקיזָאד יד .סילשורי ןופ גנואייַאב ןגעוו גנוזַאל

 רעד ןיא גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא טניפעג שדקה ריע ןופ סנַאסענער

 ,טלעוו רעשידיי רעצנַאנ

 םילשורי ןיִא "דוד לדגמ}



 םזינויצ םעניא גנוריפ רעד ןנעוו פמַאק רעד 5

 רעשיטסינויצ רעד ןיא רעדיו טָאה סערגנָאק רעטניינ רעד

 עטְלַא יד .גנוטלַאּפש ַא ןופ ןטָאש םעד ןפורעגסורַא גנוגעװַאב

 -ַאֹּפִא יד לייוו ,טכַאמ רעד ייב ןבילבעג זיא גנוטייל עשינָאזפלָאװ
 .ןטניינ םענופ טפלעװ יד טעמכ ןעמונענמורַא טָאה סָאװ ,עיציז

 .םענעטלאהעגסיוא ןַא ןָא גרובמאה ןייק ןעמוקעג זיא ,סערגנָאק

 עריא ןעװעג ךישממ עיציזָאּפָא יד טָאה סערגנָאק ןכָאנ .ןַאלּמ

 רעד טָאה'מ .גנוטייל רענלעק רעד ןגעק ןדָאטעמ-ףמַאק עפרַאש

 -לקש יד ןופ רעטלענ עקיטיױונ יד טקישעגוצ טשינ עלַארטנעצ

 -ברוד טשינ ןעמ טָאה דנָאפ-ײטרַאּפ םעד רַאפ ךיוא ןוא תוסנכה

 רעד ןופ ףמַאק רעד .ןעגנולמַאז עקידנכערּפשטנַא ןייק טריפעג
 רעד רַאפ ןוא ערַאבזָאלרעד טשינ טּפָא ןעמונעגנָא טָאה עיציזָאּפָא

 יד ןופ ןעוועג טשינ זיא ןָאזפלָאװ .ןעמרָאפ עכעלדעש גנוגעװַאב
 ענייז ןרעפטנע וצ ףרַאש ןענַאטשרַאפ טָאה רע ןוא ןרוטַאנ עכייוו

 ךעלנעזרעּפ ךיוא ףפמַאק ןקיזָאד םעד ןיא ךיז טָאה'מ .רענגעק

 .ַא קעװַא ןענייז ןלעק ןיא עלַארטנעצ רעד ןופ .טניושעג טשינ
 ףיוא טלעטשעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןרענָאיצקנופ עקידנריפ רָאּפ
 יָאסָאס םוזמ ןעוועג זיא ייז ןשיווצ .עיציזָאּפָא רעד ןֹופ טייז רעד

 ייוצ יד ןופ רָאטקַאדער ןוא רַאטערקעסי-לַארענעג רעד ,טָאל
 זיא װָאלָאקַאס ."םלועה, ןֹוא ?טלעוו יד, :;ןענַאגרָא-לַארטנעצ

 עטיײנַאב יד טריגַאדער רע ווו ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ רעדיוו

 עשיטילַאּפ ַא ,1911 רָאי ןיא ,סױרַא ךיוא טיג רע ."הריפצח,
 ַא ןיא טריקיטירק ןוא םזינויצ םעניא ענגַאל רעד ןנעװ טפירש

 טשינ .גנוטייפ רענלעק רעד ןופ םעטסיס םעד םרָאפ רעמענרָאפ -

 -ַאב רעשיטסינויצ רעצנאנ רעד ןיא ךיוא רָאנ ,דנאלסור ןיא רָאנ

 -ויצ םעניא ענַאל רעד טימ טייקנדירפוצמוא יד טסקַאװ גנונעוו

 טקישעג טרעו סָאד ןוא ,ץוח יּפלכ ייס ןוא םינּפ יפלכ ייס ,םזינ
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 ןיא ,דנַאלשטייד ןיא וליפא .עיציזָאּפָא רעד ךרוד טצונעגסיוא

 םעד ןוא ץיז רעייז ןבָאה גנוטייל ןייז ןוא ןָאזפלָאװ ווו ,דנַאל

 טמוק ןוא גנומערטש עלענָאיציזָאּפָא יד טסקַאװ ,טַארַאּפַא-טכַאמ

 ,ןטסינויצ עשטייד יד ןופ ןַאגרָא רענילרעב םעניא קורדסיוא .םוצ

 ןייז ןופ ןובשחו ןיד ַא ּפִא ךיז טינ ןָאזפלָאװ ."יושדנור עשידיי,

 ןגעו "טלעוו יד, טביירש 1910 רַאונַאי ןיא .עיצַאוטיס רערעווש

 רעגרובמַאה ןכָאנ גנוגעװַאב רעשיטסינוצ רעד ןיא בצמ םעד

 ןעעשעג ןיא סָאװ :רעטרעוו ערָאלק עקידננלָאפ טימ סערגנָאק

 ןוא טייקנדירפוצמוא עפיט ַא טשרעהעג טָאה סע ?סערגנָאק ןפיוא

 רעד טימ טייקנרירפוצמוא א ,ןעייר ערעזנוא ןיא טעטיזעוורענ

 טָאה'מ ןוא .םזינויצ רעד ךיז טניפעג סע רעכלעוו ןיא ,ענַאל

 | ,?טכַאמעג ךעלטרָאװטנַארַאפ רַאפרעד גנוטייל יד

 גנוגעװַאב רעד ןופ עגַאל יד זיא סערגנָאק ןטניינ םעד טניז

 םילשומ עשיקרעט עיינ יד ןופ סחי רעד .ןרָאװעג רסעב טשינ

 -ַאוטיס יד ךיוא .טרעגרערַאפ רדסכ ךיז טָאה םזינויצ םעד יבנל

 ןיא טנָארפ ןשידי-ךעלרעניא םעד ףיוא ןטסינויצ יד ןופ עיצ |

 ןבעגעג ,טגָאזעג יוװ ,עיציזָאּפָא רעד טָאה סָאד .ערעווש א ןעוועג

 ,גנוטייל רענלעק רעד - ןגעק ףירגנָא ריא ןיא ןיז ילכ עפרַאש

 רעד ןגעק ןפמעק וצ שינרענע טווורּפעג הלחתמ טָאה ןָאזפלָאװ

 עכעלנייוועגרעסיוא ןַא טלקיװטנַא רע .עיציזָאּפָא רעקידנסקַאוװ

 .-עּפנַאק ּפִא טלַאה ,רעדנעל ענעדישרַאפ טכוזאב ,טעטיוװיטקַא

 ןיא .חנחמ עשיטסינויצ יד ןעניועג וצ ךיז טימַאב ןוא ןצנער

 יד ןופ רָאפנעמַאזװצ םעניא ךיז רע טקילײטַאב 1910 ץירעמ

 שיטסאיוטנע טרעו ןוא גרעבמעל ןיא ןטסינויצ עשיצילַאג

 קורדניא םעד רעטנוא ,ןסַאמ עשיטסינויצ יד ןופ ןעמונעגפיוא

 טרעלקרעד ,גנומיטש רעשינַאזפלָאװיַארּפ רעקיטכעמ רעד ןופ

 זַא ,דנַאטש ףלָאדַא ,ּפעד ,ןטסינויצ עשיצילַאג יד ןופ רעריפ רעד

 טשינ טלעװ רעד ןיא חוכ םוש ןייק זיא ,ןדישרעטנוא עֶּלַא ץָארט

 "זערּפ רעייז ןוא ןטסינויִצ יד ןשיווצ הציחמ ַא ןפַאש וצ תלוכיב

 ןיא טלַאה רע .דנַאלגוע ןָאזפלָאװ טכוזַאב 1910 לירּפַא ןיא .טנעד
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 ןרעוו סָאװ ,סעדער ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ףיוא טעטש ענעדישרַאפ
 קלאפ סָאד זַא ,טליפ ןָאזפלָאװ .גנורעטסייגַאב טימ ןעמונעגפיוא
 שרוי ןוא דימלת רעטסעיירט סלצרעה סלַא .טייז ןייז ףיוא טייטש
 ןטערטּפיוא ןייז ייב ןרינָאּפמיא וצ יו ,ןענַאטשרַאפ ןָאזפלָאװ טָאה
 רעכעלמיטסקלָאפ ןייז טימ .ןעננולמַאזרַאפ ןוא ןצנערעפנָאק ןיא
 טייקידעבעל רעשידיי-טכע ןַא טימ ןעוועג לופ זיא סָאװ ,ךַארּפש
 רעפסָאמטַא ןַא ןפַאשעג ךיז םורַא דלַאב רע טָאה ץיוו ןנולק ןוא

 | ,ץרא ךרד ןוא עביל ןופ

 ,1910 רעמוז ןיא - ,ןסָאלשַאב ןָאזפלָאװ דוד טָאה ךָאד ןוא :

 ןיא .םזינויצ םעניא רענגעק ענייז טימ ףמַאק םעד ןבעגוצפיוא-

 ןסיורג ןופ ץנערעפנַאט'רָאי יד ןילרעב ןיא רָאפ טמוק 1910 ינוי

 -ינייא יד טסילשאב המכסה סנָאזפלָאװ .טימ .טעטימָאק-סנָאיצקַא

 גנוטייל ַא סערגנַאק ןטנעאנ ןפיוא ןפַאש וצ (1 :עסימָאק-סגנוק

 ןלעק ןופ עלַארטנעצ יד ןגָארטוצרעבירַא (2 ;ןָאזרעּפ 7--9 ןֹופ

 ,ןעמיטשַאב וצ (8 ;רובצ ןשידיי ןרעסערג ַא טימ טָאטש ַא ןיא)

 -קַא רעד רָאנ ,סערגנָאק רעד טשינ טלייוו טנעדיזערּפ םעד זַא
 יד ןעװעג ןענייז ןסולשַאב יירד עקיזָאד יד .טעטימָאק-סנָאיצ

 ןעמעננָא רעייז טימ ןֹוא עיציזָאּפָא רעד ןופ ןעגנורעדָאפ-טּפיוה

 רעד ןגעוו ףמַאק ןקידרעטייוו ןפיוא טעטכיצרַאפ ןָאזפלָאװ טָאה
 סָאװ ,םולש א ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ױזַא .םזינויצ םעניא גנוריפ

 ,עיציזָאּפָא רעד ןופ ףמיורט ַא ןעוועג תמאב זיא

 -ָאד םעד .וצ ןעוועג םרונ ןבָאה תוביס ןופ עייר עצנַאג ַא

 ,ןגָאז וצ רעווש זיא'ס ןוא ;ןָאזפלָאװ טנעדיזערּפ ןופ סולשטנַא ןקיז

 לכ םדוק .עטסקיטכיװ יד ןעוועג ךעלטנגייא זיא .ייז ןופ עכלעוו
 תעב ,רָאי ףניפ יד .טעברַאענרעכיא ןוא דימ ןעוועג ןָאזפלָאװ זיא

 םיא ןבָאה ,גנונעװַאב רעד ןופ שארב ןענַאטשענ זיא רע עכלעוו

 .רעשיטקַארּפ סלַא ,ןָאזפלָאו .תוחוכ ןוא טנוזעג ךס ַא טסָאקענּפָא

 םעניא ןסנַאש ענייז וויטקעיבא ןוא קיאור טנכערַאב טָאה רחֹוס

 ,דנַאלננע ,עיצילַאג ןיא ןגלָאפרעד עֶלַא ייב .ףמַאק ןקידרעטייוו

 יד ןסולפנייאַאב וצ ןעוועג תלוכיב טשינ ךָאד רע זיא ,וו .א ,א
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 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןינב בורו ןינמ בור םעד ,ןטסינויצ עשיסור

 ןבָאה סָאװ ,ןטסיניצ עשטייד יד ליפא .עיצַאזינַאנרָא-טלעװ
 טציא ןענייז ,גנוטייל רענלעק יד טעוװעטארענ גרובמַאה ןיא ךָאנ)

 יד ךיוא .ןעננומיטש עלענָאיציזַאּפָא ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב

 -ָאניטנַאטסנָאק ןיא ייס ,םזינויצ ןופ עיצַאוטיס עשיטילָאּפ-טלעװ

 טשינ טָאה ,סעילָאּפָארטעמ עשיאעּפָארייא יד ןיא ייס ןוא לָאּפ

 טָאה סָאד .ננורעסעב רעקידלַאב א ףיוא ןעגנונעפָאה ןייק ןבעגענ

 .ןעייר עשיטסינויצ יד ןיא טייקנדירפוצמוא יד ןפיטרַאפ טזומעג

 .ןענַאטשעג זיא ןלצרעה ןופ דימלת ןוא רבח ןטסעיירט םעד רַאפ

 ַאזַא ייב יאדכ ןיא יצ :ענַארפ עכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא ערעווש יד

 יזָאּפֶא רעד טימ ףמַאק ןטרעטיברַאפ םעיינ ַא ןביוהוצנָא עגַאל

 טשרע טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרַא עשיטסינויצ יד ןָאק יצ ?עיצ

 ,ננוטלַאּפש עשינַארט ַא טבעלענרעביא קירוצ רָאי רָאּפ ַא םימ

 -ךעלרעניא ןוא עשיטילָאּפ-רעסיױא עטכעלש עריא ייב ,ןטלַאהסיוא

 יד ןטכינרַאפ טעװ סָאװ ,ףמַאק-רעדורב ַא ,ןעגנוגנידַאב עשידיי
 -עװַאב רעד ןופ ןטנעמַאדנופ עטריטנעמעצ ןצנַאנניא טשינ ךָאנ

 ךָאנ ,דצ םענעי רעדָא םעד ןופ ןוחצנ רעד טשינ טעװ יצ ?גנוג

 "נָא ןַא ןייז ,ףמַאק-רעדירב ןקידתונמחרבמוא ןוא ןטרעטיברַאפ
 ןענַָאופלָאװ ,םיא ןזיא סָאװ ,השורי סלצרעה רַאפ ףוס ןופ ביוה

 ?נרָאז ןוא ץוש םוצ ןרָאוװעג ןבענעגרעביא

 ,םולשטנא רעד ןרָאװעג ףייר ןענָאזפלָאוו ייב זיא ױזַא ןוא

 םעניא עיצַאוטיסטכַאמ יד טרעדנעעג לַאקידַאר טָאה רעכלעוו

 טריפעגכרוד ?עמרָאפ זיולב טָאה סערגנָאק רעטנעצ רעד .םזינויצ

 גנוריפ יד ,1910 ינוי ןיא ץנערעפנָאק-רָאי רעד ןופ ןסולשַאב יד

 ענעפורעג יוזַא יד ןופ טנעה יד ןיא רעבירַא זיא םזינויצ םעניא

 ןעוועג גנוטייל סנָאזפלָאװ זיא ןפואה הזב .ןטסינויצ עשיטקַארּפ

 -עטניס רעד וצ םזינַאילצרעה ןופ הפוקת-סגנַאגרעביא ןַא זיולב
 ןופ תונעט יד ןעוועג ןענייז שלַאפ ירמנל רעבָא .הטיש רעשיט

 ןקיזָאד םעד טרעטשענ טָאה גנוטייל סנָאזפלָאװ זַא ,עיציזָאּפָא רעד

 -עטש ערָאלק טשינ ַא טַאהעג טָאה יז סָאװ ,םעד טימ גנַאגרעביא
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 ןופ ןטַאלוטסָאּפ יד יבנל ןוא טעברַא-עניטסעלַאּפ רעד יבגל גנול
 -ענסיורַא טָאה ןָאזפלָאו ,ךפיהל דָארג ,טעברַא-סטרַאוװנגעק רעד

 -רעדַאכ יד ֹוצ השורי סלצרעה ןסַאּפוצוצ ןליוו ןטסעב םעד ןזיוו

 ,רעד ןעוועג זיא רע ,םזינויצ םעניא הפוקת רעיינ רעד ןופ ןשינעפ

 ןופ עועטניס יד ןריזילַאער וצ ןביֹוהעגנָא תמאב טָאה רעכלעוו
 -ךָאנ יד זַא ,ןזָאלוצ טלָאװעג טשינ טָאה ןָאזפלָאװ רעבָא ,םזינויצ

 עיצקַאער ַא ןיא ןרעו טלדנַארַאפ לָאז הפוקת עשינַאילצרעה
 ןייז ןוא םיא טָאה סָאד ןוא .,ןעננוזַאל ןוא ןעיידיא סלצרעה יבנל

 עשיטקַארּפ ענעפורעג יױזַא ךס ַא ןופ טעדיישרעטנוא רענַאל

 ,ןטסינויצ
 זה

: 
 א

2: 



 סערגנַאק רעשיטסינויצ רעטנעצ רעד (6

 לעזַאב ןיא

 יד ןסָאלשענּפָא טָאה 1910 רָאי ןופ ץנערעפנָאק-רָאי יד םנה

 יד ךָאד זיא ,םולש ַא טימ םזינויצ םעניא ןפמַאק עכעלרעניא
 "עד ןוא עטנַאּפשעג א ןעוועג סערגנָאק ןטנעצ םעד ברע גנומיטש

 טָאה ןטסינויצ עשיטקַארּפ יד ןֹופ הנחפ רעד ןיא .,עטריוורעג

 תמאב טעװ ןָאזפלָאװ טנעדיזערּפ זַא ,טביולנענ טשינ ךָאנ ןעמ

 שיטילָאּפ ךיז טָאה'ס ןוא ננוריפ ןוא טכַאמ ןייז ףיוא ןטכיצרַאפ

 יד ןרזחרעביא טשינ ךיז לָאז סע ידכב ,טיײרַאברַאפ שיטקַאט ןוא

 -יצ עשיטיִלַאּפ יד ןופ לייט רעסיורג ַא ךיוא .גרובמַאה השעמ

 ןטערטּפָא ףמַאק ןָא טעוװ ןָאזפלָאװ זַא ,טביולנעג טשינ ןבָאה ןטסינ

 קרַאטש ןעוועג ןעמ זיא ןזיירק עקיזָאד יד ןיא ,סעיציזַאּפ ענייז ןופ

 ןעוועג תמאב ןענייז סָאװ ,ןעגנוננידַאב-םולש יד טימ ןדירפוצמוא

 ןטלַאּפש יד ףיוא ןעמ טָאה סערננָאק םעד ברע .,עיצַאלוטיּפַאק ַא

 ןב קירוב, :;גנוזָאל רעד טימ ןפַאש טווורּפענ "טלעו, רעד ןופ

 ,ןטסינויצ עשיטקַארּפ יד ןנעק ףמַאק םוצ גנומיטש יד ,יולצרעה

 ,םוינויצ םעניא טכַאמ עצנַאנ יד ןעמענרעביא ןליוו סָאװ

 רעד ןיא ,לעזַאב ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא סערגנָאק רעטנעצ רעד
 -סגנונעפערעד ןייז ןיא .1911 טסוגױא 15--9 םעד ןשיוװצ טייצ

 ןרָאװעג ןטלַאהעג ףוס םוצ ןוא ביֹוהנֶא ריא ןיא זיא סָאװ) עדער

 רעד :טרעלקרעד ןָאזפלַָאט טנעדיזערּפ טָאה (שיאערבעה ןיא

 םוצ ,סערגנַאקםואעליבוי ַא ןיא ,סערגנָאק רעטנעצ ,רעקיטציא

 "נדיי םעיינ םענופ טנעמַאלרַאּפ רעד ךיז טלמַאזרַאפ לָאמ ןטנעצ |

 רעד זיא ,סערגנָאק רעלעזַאב ןטשרע םייב ,רָאי 14 רַאפ, .םוט
 עשירָאטסיה ַא רע ןיא טנייה -- ,עיצַאסנעס ַא ןעוועג םזינויצ

 ייקרעט רעיינ רעד ןופ סחי םעד וצ קידנעייגרעביא ,"ךַאזטַאט

 טָאה םזינויצ רעד זַא ,ןָאזפלָאוװ טרעלקרעד ,םזינויצ םעד יבנל
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 -ץרא יבנל סעיצַאריּפסַא עשיכולמ-שיטסיטַארעּפעס ןייק טשינרָאג
 -נוא ןֹופ דרע רעטלַא רעד ףיוא םייח ַא, זיולב ןליוו רימ ,לארשי

 -ייל טשינ ,ןבעלפיוא לַאנָאיצַאנ ןענָאק ןלָאז רימ ווו ,תובא ערעז

 םזינויצ רעד ."ןעגנוקירדרעטנוא ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ ןייק קידנד |

 ,ייקרעט רעכעלקילג ןוא רעקרַאטש ַא ןיא טריסערעטניארַאפ זיא
 -נעילב ַא ןיא ןייז וצ ,שטנווו רעטסעב ןוא םיורט רעזנוא זיא'ס,

 ךעלקילג ןוא קידנעילב ַא ,ךייר ןשינַאמָאטָא ןקיטכעמ ןוא ןקיד

 רעזנוא טָאה ןסערגנַאק עשיטסינויצ ןעצ יד ןופ ךשמב ."קלָאפ

 ,רעגלעפ יד ןוא רעגיװ יד ,תופוקת ייווצ טבעלעגרעביא גנוגעװַאב

 ןוא טכַארּפ טימ לופ ןעוועג זיא עכלעוו ,הפוקת רעניוו רעד ךָאנ
 סלצרעה ןייז וצ ךישממ טימַאב ךיז ןלעק ןיא רימ ןבָאה ,ץינַאלג

 םנה .טעברא רעוויסנעטניא ןופ הפוקת א ןעוװעג זיא'ס .קרעוו
 ןביולג ןפיט ַא טימ רימ ןזומ ,ןטייקירעווש יד ןסקַאװ זנוא םורַא

 זומ לָארַאּפ רעזנוא , .םזינויצ ןופ דיתע םעניא ןקוק גנונעפָאה ןוא

 קיטיונ ןיא גנוגעװַאב רעד רַאפ !יירט ןוא טסעפ ,קיטומ :ןייז

 -יטסינויצ רעד ןופ טייקינייא יד ,םולש רכעלרעניא רעד ?כ-םדוק
 .ןא רנַאל ןײא ,ךָארּפש ןײא ,סלָאפ ןײא ,טָאג ןײא, ,הנחמ רעש

 | | : ּי ןםויגוייצ ןײא

 עלענָאיצידַארט ןייז ױדרָאג ססַאמ טלַאה ןענָאזפלַאװ ךָאנ

 ךיז ןעלמַאזרַאפ רימ :טרעלקרעד רע רעכלעוו ןיא ,עדער-סערגנַאק

 -גננָאק רעטנעצ רעד ןיוש זיא'ס .?צרעה רָאדָאעט ןופ טסיינ םעניא

 -עט רעקיטציא-זיב רעזנוא ןופ סנַאליב ַא ןכַאמ ףרַאד'מ ןוא סער
 -םואעליבוי םעד ןעמ טפור סערגנָאק ןקיטציא רעזנוא .,טייקיט

 ,ףמוירט ןוא דיירפ ןופ ,ןלעבוי ןופ ןיז ןיא טשינ רעבָא ,סערגנָאק

 וצ טנורג ַא ןַארַאפ זיא סע ןעוו יוװ רעקינייוו זיא טציא םירָאװ

 עטסקירעיורט יד רעביא טנייה טבעל קלאפ עשידיי סָאד .ןלעבוי |
 ןטקנוּפ-רעטכעװ ערעזנוא עֶלַא ,תולנ ןיא עטכישעג ןייז ןופ געט

 !זנוא םורַא זיא אנוש רעד :הרושב ןייא רָאנ עידומ זנוא ןענייז

 טשינ ךיז ןעמ לָאז ,טסקַאװ םזיטימעסיטנַא ןופ עדַאקָאלב יד

 -עסיטנַא רעד טרעוו טרָאד רעדָא ָאד סָאװ ,םעד ךרוד ןשיוט ןזָאל

1120 



 טסעפ טביילב זנוא וצ האנש יד .רעכַאװש ענר ַא ףיוא םזיטימ
 ןוא עכעלרענריב עלַא ןֹופ ןביורַאב זנוא ליוו'מ ,טלצרַאװעגנייא

 טשינ רעבָא .ןריזירַאטעלַארּפ ןזנוא ?יו'מ ,טכער עכעלשטנעמ

 -ָארּפ רעד ןיא ןריפניירַא ,ןיז ןוויטיזָאּפ םעניא ןריזירַאטעלָארּפ

 ןוא עזָאלטכער ןיא ןעלדנאוורַאפ טושּפ זנוא ליוו'מ רָאנ ,עיצקוד

 -לטימ יד ןענייז ענַאל רעקיטציא רעד יבנל ,ןפַאלקש עזָאלהסנרּפ

 -גרע סָאד ןעוועג טשינ םישוריג ןוא ןעגנונלַאפרַאפ עכעלרעטלַא

 ךיז ןעמוק ,טגלָאפרַאפ קיטולב ןרעוו ןדיי ןענַאילימ תעב .עטס

 "וצסיורַא טומ םעד טשינ ןענופעג סָאוו ,ןסערגנָאק-םולש םיונוצ

 רעכלעוו ,םעטסיס-סננוריגער ַא רעביא טּפשמ ןפרַאש ַא ןנַארט

 יו ,זייוַאב ַא זיא סָאד .ןשטנעמ עקידלושמוא ןענָאילימ טקינייּפ

 -עּפָארייא רענרעדָאמ רעד ןופ רקש רעשילַארָאמ רעד זיא'ס סיורג

 ןגעק ץנעוורעטניא ןא ןגנַאלרַאפ רימ ןעוו .טייהשטנעמ רעשיא

 -נגעלעגנָא עכעלרעניא יד ןיא, זַא ,זנוא ןעמ טרעפטנע ,ןעמָארנַאּפ

 "!ןשימניירַא טשינ ךיז ןעמ רָאט תוכולמ ענערעוווס ןופ ןטייה

 -לעפ יד ?רקש-רוטלוק ןופ עפוטש עטסכעה יד טשינ סָאד ןזיא יצ

 ייב ןוא טמיטשעג שיטסי?ַאירעטַאמ ךרוד ןוא ךרוד ןענייז רעק

 רעבָא ?ןבָאה ןופרעד רימ ןלעוו סָאװ ;?כ םדוק ייז ןנערפ ןינע ןדעי

 ןענייז ייז ןוא םירחוס יד ןענייז ןדיי רימ זַא ,ךָאנ ןעמ טנָאז ףוסל

 ןרעה טּפָא ךיז ןזָאל ןעייר ערעזנוא ןיא ,ןטסילַאעדיא יד רֶאָנ

 .ןסיוועג ןשיאעּפָארייא םעד וצ ןדנעוו ךיז ףרַאד'מ זַא ,ןעמיטש

 ?ןענופעג ןסיוועג ןשיאעּפָארייא ןקיזָאד םעד ןעמ ןָאק וו רעבָא

 -סינימ ןיא ,ןצַאלַאּפסגנורינער יד ןיא טכוזעג םיא ןבָאה רימ,

 םיא ןבָאה רימ ,טכוזעג םנחל .,ןטנעמַאלרַאּפ ןיא ,ןטעניבַאק-ןרָאט

 -ייא ךיז טפור סָאװ ,ךאז ַאזַא ןַארַאפ טשינ זיא'ס ,ןענופעג טשינ

 . ,לסיבַא ןדיי ,וצ טראו :זנוא טסיירט'מ !ןסיוועג רעשיאעּפָאר

 ךיוא טעוו אליממ ןוא ,טירשטרָאפ ןופ ןוחצנ רעד ןעמוק טעװ סע

 האנש יד .עיזליא ןַא ןיא סָאד ,ןרעוו טזיילעג ענַארפ רעייא

 זיא הבושת עקידרקיע ןייא ,טירשטרָאפ רעד יו רעלענש טסקאוו

 -סַָאמ ,גנורעדנַאװסױא :;םעלבָארּפדיי םעד יבנל ןַארַאפ ןזיולב
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 ףיז ןדנעוו עיצַארנימע רעשידיי ןנעוו קידנדייר !גנורעדנַאווסיוא
 -נעצרַאי טניז ןריזינָאלַָאק רימ ווו ,ייקרעט רעד וצ ןגיוא ערעזנוא
 ןענייז ייקרעט רעד ןופ גנואיינַאב רֶעד טימ . ,לארשי-ץרא רעקילר
 ףיוא ןטש א יו זיא רעדיוו רעבָא .ןעגנונעפָאה ערעזנוא ןסקאוועג
 .טשינ ךָאנ ןבָאה רימ .עיצַאלימיסַא יד ןענישרעד ןגעוו ערעזנוא
 ןופ טָאה'מ עכלעוו ,עצעה עקיטכערטרעדינ ,עסואימ יד ןסעגרַאפ
  טציא .םזינויצ.ןשיטילאּפ םעד ןוא ןלצרעה ןגעק טריפעג דצ םענעי
 ןעמונעג ןטנעמעלע עשירָאטַאלימיסא עקיזָאד .יִד ךיז ןבָאה רעדיוו
 ץטמסרַאפ א לָאּפָאניטנַאטסנַאק יא .ןריפ ייז ווו ,ייקרעט רעד וצ
 ןעוו ,עּפָאריאברעמ .ןיא .םזינויצ םעד ןגעק ענירטניא-תוריסמ
 ןענייז ריס זַא ,,זנוא ייז ןריצנונעד ,טפעשעג םוצ ייז גיוט'ס

 רעד וו ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק ןיא ןוא ;,רנַאלשטייד . ןופ ןטנעגַא |

 ןדָאש ןייק .טנַאקעג טשינ זנוא טלָאװ .דנַאלשטייד טימ רקש
 -רַאנַא עכעלרעפעג ןענייז ןטסינויצ רימ זַא ,ייז ןלייצרעד ,ןעגנערב |

 -ָארּפ ןסיײרוצּפָא ןסיוא ןענייז סָאװ ,ןרענָאיצולָאװער ןוא - ןטסיכ
 טשינ טציא ךיז:ןלעוװ רימ .הכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןופ ןצניוו

 רערעסערג ַא ;םידנוב עשירָאטַאלימיסַא עקיזָאד יד טימ - ןטּפשמ/

 ןגָארטסױרַא יז רעביא םעוו ,עטכישעגנ עשידיי יד ,רימ יו טפוש

 ןופ- ןורכז ןקירעיורט ַא ןיא ןביילב ןלעוו ייז .ןיד קסּפ ןברַאה ַא
 ץָארט ,רעבָא .ןרעטש רעייז ףיוא ןכייצ-ןיק ַא טימ קלאפ רעזנוא

 .םזימיסעּפ ןופ טייו רימ ןענייז ןטייקירעווש ןוא תועינמ עלַא

 -יטּפָא ןקיבייא ןַא טימ ןבעל סָאװ ,ןדיי ךָאד רימ ןענייז .'וצרעד

 עכעלרעה ןייז יודרָאנ טקידנערַאפ ,"קלָאפ עשידיי סָאד , ,םזימ
 קורדסיוא רעקרַאטש רעד ןיא םוינויצ רעד ,ןבעל ?יװ, ,עדער
 ףוס ?כ ףוס ןזומ ןוא ןלעוו רימ .,ןליווסנבעל ןקיזָאד םעד .ןֹופ

 : ."!ןטייקירעווש עלַא ןייז רבוג

 -ֿפָאפ טימ םוידיזערּפ-סערגנַאק ַא טלייוועג ןַאד טרעוו סע
 -נעדָאב ,רד ,רעציזרָאפ -- יודרָאנ .סקַאמ ;לעטשנעמַאזוצ ןקידנג

 .מ ,ווָאנעלשט ,רד ,דנַאטש ףלָאדַא ,קערָאמרַאמ .א .רד ,רעמייה

 א ןעמוקעגנָא זיא סערגנָאק םֹוצ ,רעציזרָאפ-עציוו ---- ןיקשסיוא
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 ךיז ןָאק רע זַא ,טרעלקרעד רעכלעוו ,ןהָאס סובָאסַאי ןופ ווירב
 ןופ רענגעק יד טריקאטא ןוא סעדננַָאק םעניא ןקיליײיטַאב טשינ

 ,םזינויצ ןשיטילַאּפ

 -םינויצ יד טעמדיוועג ,עדער-רעיורט .ַא טלַאה יודרַאנ סקַאמ

 "רעד רע ,סערננַָאק ןטצעל םעד טניז םירטפנ עשידיי ןוא עשיט

 שטיװאניבַאר .פ .ש ןוא םולבגעיליל .ל .מ :ערעדנַא ןשיווצ טנָאמ

 ,ןויציבבוח ןוא רעביירש עשיאערבעה עטמירַאב יד ,(ר"פש)

 ,ססויװעל .ל ,רעטומ עטונ ןוא עלדייא סרָאדָאעט ,לצרעה טענגַאשז

 ןשיאערכעה ןופ רעפעש םעד ,רעוט ןוא רעביירש ןטנַאקַאב םעד

 עשיצילַאנ עקידנריפ יד ןופ םענייא ,לעבַאג .ה .רד ,ןָאטעילעפ

 רעכלעוו ,טנעמאלרַאּפ ןשיכיירטסע ןופ טָאטוּפעד ןוא ןטסינויצ

 ליה .ח .רר ,ןברָאטשעג גנילצולפ ,טלַא רָאי 24 םיוק ,גנוי זיא

 -יבבוח עטסנבענענרעביא ןוא עטסעכב יד ןופ םענייא ,רעמייהסעד

 יי ,דנַאלשטייד ןיא ןויצ

 ןא רָאפ טמוק טעטימָאק סנָאיצקַא ןופ טכיראב םעד ןנעוו

 ײזערּפ ןופ ןרָאװעג ןביוהעגנָא זיא סָאװ,עטַאבעד עכעלריפסיוא

 לֶאֹז םזינויצ רעד זַא ,טגנַאלרַאפ םהעב ףלָאדא ,ןָאזפלָאװ טנעד

 -ראפ טשינ רָאט'מ .טריזיאערבעה ןוא טריזילַאנָאיצַאנ ןרעוו

 עיצַאלימיסַא רעד ןגעק .םוינויצ םענופ טסייג-ףמַאק םעד ןכַאלפ

 רעטצעל רעד וצ זיב גנודייש יד ןריפכרוד זָאלסטכיזקיר ןעמ זומ

 .ןסימָארּפמָאק רַאפ ץַאלּפ ןייק ןייז טשינ ףרַאד'ס ..ץנעווקעסנָאק

 ןפיוא ךיז טלעטש יז ןעוו ,רעלעפ ןסיורג ַא טיינַאב גנוטייפ יד

 ,?טסינויצ ַא ןיא רעד ,לקש םעד טלָאצ סע רעוו , ;טקנוּפדנַאטש

 ןכעלגעזרעּפ ןיא ןיכרע יֹונׁש ןפיטס א טגנַאלרַאפ םזינויצ רעד

 לב םדוק טגנַאלראפ ,דנאלננע ןופ רעניבַאר ַא ,סעכייד .רד ,ןבעל

 טדער (עינעמור) טכַאג ,רֶד רעניבַאר ,גנוגעװַאב רעד ןיא םולש

 ַאה .רד ודַא ,ננויצרעד רעזעינילער ַא ןופ טייקיטיונ רעד ןגעוו

 רעד ןופ ןנַארפ עלענָאיצַאזינַאנרָא יד טלדנַאהַאב ,(ןילרעב) עסט

 | 7 .,גנוגעווַאב

 טַארעּפער ןכעלריפסיוא ןַא טלַאה גרוברַאט ָאטטִא .סָארּפ
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 ,(ןיוו) ןַאשלָאצ .י .רד ,עיצַאזינָאלָאק יועקידלארשידץרא רעד ןגעוו
 . ַא ּפִא םיג יײםעלבָטרּפ"-סַאר רעד, ;ךוּב ןטמירַאב ןופ רבחמ רעד

 רעכלעוו ,סערגנָאקױסַאר ןלַאנַאיצַאנרעטניא םעד ןגעו טכירַאב
 ,ןָאדנָאל ןיא ןעמוקענרָאפ סערגנָאק ןשיטסינויצ םעד רַאפ ץרוק זיא

 -סנָאיצקַא ןופ טכירַאב םעד ןנעוו םיחוכו עקידרעטייוו יד תעב

 .עטַאבער יד ןרָאװעג טריטנעמָאק רענדער יד ןופ זיא ,טעטימָאק

 ןיא ןעמוקעגרָאפ קירוצ םישדח רָאַּפ ַא טימ ןיא סָאװ ,םזינויצ ןגעוו

 ,םהעב ןגעק טריזימעלַאּפ רענרעװ .,ס .רד ,טנעמַאלרַאּפ ןשיקרעט

 ןטיירב-וצ ַא ףיוא ןביולרעד טשינ ךיז ןָאק םזינויצ רעד :טנָאז רע
 -ורנ ערעדנַא טימ םולשב ןבעל וצ ןטכארט זומ'מ ,טנָארפ-ספמַאק

 םעד ןיא ליפא .םוטנריי םעניא סעיצַאזינַאנרָא ןוא ןעגנוריּפ

 עכלעוו ,ןּפורג ןוא םידיחי ןַארַאפ ןענייז רענַאל ןשירָאטַאלימיסַא

 ךייר .ל .רד ,טעברַא רעשיטסינויצ רעוויטיזַאּפ רַאפ ןעניוועג ןָאק'מ

 טשרע ןבָאה עכלעוו ,ןטסינויצ עשיצילַאג יד ןופ ןעמָאנ ןיא טדער

 עקיטומ ןוא עשינרענע ןַא טריפעגכרוד קירוצ םישדח ייווצ טימ

 --- קיטילָאּפ-סעדנַאל יד .טנעמַאלרַאּפ רעניוו םוצ עינַאּפמַאקילַאװ

 רעלַאער רעד ןרָאש םוש ןייק טשינ טננערב --- ךייר טרעלקרעד

 -ויצ יד טסרַאטש יז ,ךופיהל דָארנ ,.טעברַא רעשיטסינויצ-ןייר|

 רָארג טזייװַאב סָאד ,ןטיבעג עלַא ףיוא טעטיוויטקַא עשיטסינ

 -עט רעשיטילָאּפ-סדנַאל ,רעכעלטפַאשנדייל רעד ץָארט .עיצילַאג

 ןדנָאפ עשיטסינויצ יד רַאפ ןוא ?קש םעד רַאפ ןעמ טָאה .טייקיט
 רעד ךייר .רד .ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא יו טלעג רעמ טלמַאזעג
 תעב שטיבָאהָארד ןיא ןלַאּפעג ןענייז סָאװ ,עטיוט 28 יד טנָאמ
 סערגנָאק רעצנַאג רעד .1911 ינוי ןיא ףמַאקדלַאװ ןשיאָארעה םעד

 רעשטיבָאהָארד יד ןופ קנעדנָא םעד טרעַאב ןוא ףיוא ךיז טביוה

 ;ןויציילעוּפ יד ןופ ןעמָאנ ןיא טדער יטסנַאלּפַאס .ש .זגיא ,תונברק

 -עפרעדַאב יד וצ ןסַאּפוצ ךיז זומ עיצַאזינַאנרַא עשיטסינויצ יד

 זומ לארשייץרא ןיא ,ןסַאמסקלָאפ עשידיי עטיירב יד ןופ ןשינ
 בקעי .רד,רעבַארַא יד טימ ךיז ןקידנעטשרַאֿפ וצ ןטכַארט ןעמ

 ןיא ןגַארפ-יובפיוא יד ןגעו סעיצַאמרָאפניא רעביא טינ ןָאהט
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 רעכלעוו ,סינַאמסַאּפ .ד .רד ,עיצַאזינָאלָאק רעקידלארשידץרא רער
 רעפרַאש ןייז טימ ןסערגנָאק עטצעל יד ףיוא ןעוועג טנַאקַאב זיא

 טימ ןטערטענסירא לָאמ סָאד ךיוא ןיא ,קיטירק םשל קיטירק !

 טָאה רעבָא ןיימעגלַא ןיא .גנוריפ סנָאופלַאװ ןנעק תונעט ערעווש

 ,טעטימָאק-סנָאיצקַא ןופ טכירַאב םעד ןנעוו עטַאבעד רעד תעב ןעמ

 -םלָאװ טנעדיזערּפ רעד םנה ,גנוטייל ןייז ןוא ןענָאזפלָאװ טניושענ

 םוש ןייק טימ ןענעכער טשינ ךיז לָאז'מ זַא ,ןטעבעג טָאה ןָאז
 "ורק עזָאלסטכיזקיר ןוא עלופ יד ןגָאזסױרַא לָאז'מ ןוא ןוויטַאמ

 ,עיצַאוטיס יד ןפראשראפ טלָאװעג טשינ טָאה עיציזַאּפָא יד ,קיִט

 -ענקירוצ רעייז ַא ןיא טדערענ לָאמסָאד ןבָאה רעריפ עריא ןוא

 ,עטַאבעד רעד ןופ פוס םוצ ,קילּפער ןייז ןיא .םרָאפ רענעטלַאה

 ןוא גנוכַאלפרַאפ ןגעו טדערעג ָאד טָאה'מ :ןָאזפלָאװ טרעלקרעד
 ,גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ןופ ,רימ .;םזינויצ םענופ גנורעסַאװרַאפ

 -עג ָאד ןבָאה סָאװ ,יד יװ ,ןטסינויצ ערעגרע ןייס טשינ ןענייז
 רעשיטסילַאער רעד ןיא .ןעגנוזַאל  עלַאנָאיצַאנ-לַאקידַאר ןפרָאוו

 רעד ןיא ,םיחוכו יד תעב טשרעהעג טָאה סָאו ,ערעפסָאמטַא

 -ויצ א טימ ףיש א ןגעװ ,ןהָאזרעניבַאר טָאגעלעד ןופ גַאלשרָאפ

 ,ןַאטיּפַאק ןוא טטַאשנַאמ רעשידיי ַא טימ ןוא ןָאפ רעשיטסינ
 -לצרעה ןקילָאמַא םעד ןופ ץנעצסינימער עשיטנַאמָאר א ןעוועג

 לָאז סָאװ ,ףיש אזַא ןעז טלָאװעג טלָאװ ךיא ךיוא .גנוווש ןשינַאי

 ךיא רעבָא ,םילשורי ןייק ןעננערב סערגנַאק ןשיטסינויצ םעד
 טעוו ,טפַאשנַאמסדנַאלסערגנָאק עטסקרַאטש יד זַא ,ארומ בָאה

 ץיז ןטימ אקוד ןוא םוינעלאק ַא ןַאטיּפַאק ַא טאטשנָא ןעגנַאלרַאפ

 ףוס לכ ףוס ךיז טָאה רעכלעוו ,ןקינַאמסַאּפ .רד ,ןילרעב ןיא

 ָאד ךיא ?יוו ,ןריזימעלָאּפ ּוצ שיראטנעמַאלרַאּפ טנרעלענסיוא

 ןבָאה ,ןטסיניצ עשינאילצרעה ,רימ יוװ ,ל?יּפשייב ַא ןלייצרעד

 ,טייצ רענעי ןיא ןעוועג זיא סָאד ,טכילפ רעזנוא טסַאפענפיוא

 ָאלָאק רעשידיי רעד ןופ תודוסי יד טניילעג טשרע טָאה'מ ןעוו

 ןלצרעה ןופ ןפָארטעג טליפענ ךיז טָאה ןהַאק סובָאקַאי ,קנַאב-לַאינ

 ,העידי סלצרעה ןָא ,ןליטש ןיא רעבָא .טרינָאיסימעד טָאה ןוא
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 גנופַאש רעד רַאפ טעכרַאעג שיגרענע ץנַאנ ןוא רעטייוו רע טָאה
 םעד יבנל טכילפ רעזנוא רימ ןעיײטשרַאפ ױזַא ,קנַאב רעד ןופ

 טײטשַאב רעקיטירק יד ןוא זנוא ןשיווצ דישרעטנוא רעד .םזינויצ

 קעװַא ייג ךיא .זיולב -ןדער ייז תעב ,ןטעברַא רימ סָאװ ,םֹעד ןיא
 רעשיטסינויצ רעד ןופ קעװַא טשינ ייג ךיא רעבָא ,גנוטייל רעד ןופ

 ןוא רעטכערעג טייז :עטיב ַא ךייא וצ ךיא בָאה ףוס םֹוצ .טעברַא
 ,"ננוטייל ןיימ וצ ןעוועג טנעז ריא יו ,גנוטייל רעיינ רעד וצ רעסעב

 -יטש ַא טליפעג ךיז טָאה'ס רעכלעוו ןיא ,עדער סנָאזפלָאװ

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןזיא ,גנורעטיברַאפ ןוא עיצַאנניזער ןופ גנומ

 ןוא ףיוא טייטש סערננָאק רעצנַאג רעד ,לַאפייב ןשימרוטש ַא טימ

 עכלעוו ,עיצולָאזער סנָאהט עשוהי .רד ןעמונעגנָא טרעוו קימיטש

 ןרעגנע .םעד סיוא טקירד סערגנָאק רעד :חסונ ןקידנגלָאפ טָאה

 רעקירעי-4{ ןייז רַאפ קנַאד ןוא ןעיורטרַאפ טעטימָאק-סנָאיצקַא

 רעד טקנַאד טרפב ,טעברַא רעכיירגלָאפרעד ןוא רערַאבטכורפ

 טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ןָאזפלָאװ דוד טנעדיזערּפ םעד ,סערגנַאק

 ךיוא רָאנ ,ןטלַאהרעד רָאנ טשינ ןלצרעה ןופ השורי עסיורג יד

 לַאז-סערגנָאק ןיא טשרעה גנומיטשּפָא רעד תעב "?,טרעסערגרַאפ

 -נייא .עיצַאוא עסיורג ַא טנעדיזערּפ ןקידנעײגקעװַא םעד טכַאמ

 ןדָאזיּפע עטסנעש יד ןֹופ רענייא זיא'ס ,גנומיטש עטרעטסייגאב ַא |
 עלַא .ןסערגנָאק עשינַאילצרעהכָאנ יד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 טקנַאד ןָאזפלָאװ טנעדיזערּפ ."הוקתח, יד ןעגניז ןוא היוא ןעייטש
 תבוטל ןטעברַא רעטייוו טעװ רע זַא ,טרעלקרעד ןוא סערגנָאק םעד
 יי יי  .לַאעדיא ןשיטסינויצ םעד

 -גנַאק ןפיוא ןרירעפער ןעגנוציז עקידרעטייוו יד ןופ ךשמב
 יַאק .1 .רד ןוא דנָאפילַאנָאיצַאנ ןגעוו רעצײסנעדָאב .מ .רד ;סער

 ןופ ווירב א טנעיילעגרָאפ טרעוו סע .קנַאב רעד ןגעוו ןהָאולעגעצ |
 -דנָאפ-לַאנָאיצַאנ יד ףיוא לָאז'מ זַא ,טגנַאלרַאפ רעכלעוו ,סֹוק ברה

 -נַאקַאב רעד טלַאה ןיז ןבלעז םעד ןיא .ור-תבש ןטיהּפָא תובשומ

 עפרַאש ַא "יחרזמ , ןופ ןעמָאנ ןיא טורטש ןַאמרעה רעלָאמ רעט

 דנָאפ-לַאנָאיצַאנ ןופ גנוטייל יד זַא ,גַאלשרָאפ ַא טלעטש ןוא עדער
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 -סער וצ ןעגנוציזַאֿב עריא ףיוא לעטעברַא יד ןופ ןעגנַאלרַאפ לָאז

 -ילעוּפ) ןַאמרעקוצ .םינהנמ ענייז ןוא תד ןשידיי םעד ןריטקעּפ
 רעד עכלעוו ,"ייצילַאּפ רעזעינילער רעד ןגעק ףיוא טערט (ןויצ

 -נדייל ןוא עכעלריפסיוא ןַא ךיז טלקיװטנַא'ס ,ןריפנייא ליוו יחרזמ |

 -רוקיּפא ןֹוא תד ןשידיי ,תבש תרימש ןנעוו עיסוקסיד עכעלטפַאש

 ;ןדער "יחרומ , םעד דצמ .רעטעברא עקידלארשידץרא יד ןופ תוס

 ,ןיקשיסוא ,עיעדנא ןוא ןילרעב ברה ,(לשימעשּפ) סעקלעמש ברה

 יד ןקיאוראב וצ ךיז ןעימַאב ןיוועפ .ש ,רד ןוא ווָאנעלשט .רד

 ,שירָאגעטַאק ץנַאנ ןכיירטשרעטנוא ייז םנה ,ןטסינויצ עזעיגילער

 סלַא ,ּפָא טינ -עמיײהנעדַאב .רד ,ץנַארעלַאט ןופ ּפיצנירּפ םעד
 עכלעוו ,גנורעלקרעד עלעיציפַא ןַא ,דנַאטדלַאנָאיצַאנ ןופ רעציזרָאפ

 .,.רעטערטראפ-ײהרזמ יד ןיפ ןעמונענפיוא טייקנדירפוצ טימ טרעוו

 ןרירעפער קלָאפ ןשידיי ןופ טגַארפ-עיצַארגימע יד ןגעוו

 -וגאנרצ עשיטסינויצ יד .טצּבָאס ןָאעל ןוא ןהָאולענעצַאק ,.1{ ,רד

 -עפנָאק-עיצַארגימע עשידיי-ןיײמעגלַא ןַא ןפורנעמַאזוצ ףרַאד עיצ
 -ןשידיי םעד ןרילונער וצ עבַאגפיוא יד ןבָאה טעװ סָאװ ,ץנער

 ןופ ייברעד ןלָאז ןטקנוּפ-טּפיוה יירד .סעצָארּפ-סגנורעדנַאװסיוא

 -ונער ןֹופ ּפיצנירּפ רעד (1 ןדיײשטנַא טקנוּפדנַאטש ןשיטזשנויצ

 רעד ןופ עיצַארטנעצנָאק (2 ןגנורעדנַאװסיוא רעד ןיא עיצַאל

 -עיצַארגימע ןופ גנוריפ (9 ;גנואיורטשעצ טשינ ןוא עיצַארנימע

 ןיא ,עיסוקסיד רעד ךָאנ .טנעירָא םוצ ךעלנעמ טייוו יו ,םָארטש
 -עג טרעוו ,ערעדנַא ןוא שטירט דוד ךיז ןקילײטַאב סע רעכלעוו

 .עיסימאק-עיצַארגימע ַא טלייוו
 -עגרַאפ טערגנָאק ןשיטסינויצ א ףיוא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 טריפעג זיא סָאװ ,ןנארפ-רוטלוק ןנעוו גנוציז עלעיצעּפס ַא ןעמוק

 "וא ,מ ןעוועג זיא רעציזרָאט .ךַארּפש רעשיאערבעה ןיא ןרָאװעג

 עצנַאג יד .טָאלָאְקָאס סוסג ןטלַאהעג טָאה טַארעּפער םעד ,ןיקשיס

 רעטערטראפ רעד רָאנ ,שיאערבעה ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא עיסוקסיד

 ויטַארטסנַאמעד טדערעג טָאה ,שטיװָאנַאזַאח ,? ,ןויצדילעוּפ ןופ

 יד זַא ,טרעלקרעד ןוא ןטסיאערבעה יד ףרַאש טריקַאטַא רע .שידיי
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 רעשיטסישידיי רעד רַאפ המקנ .ַא זיא גנוציז עשיאערבעה עקיזָאד
 "יחרזמ , ןופ רעטערטרַאפ יד ךיוא .ץיווָאנרעשט ןיא ץנערעפנָאק

 ןבָאה ייז .םזינויצ םעניא טעברַא-רוטלוק דעד ןנעק ףיוא ןטערט

 ןעמ טנרעל עיזַאנמיג רעשיאערבעה רעופי רעד ןיא זַא ,תונעט

 -לביב , רעקידנרעטשעצ ןוא רעלענָאיצידַארטײטנַא רעד טיול ך"נת

 ָאזלַא ךיז ןבָאה םזינויצ םענופ טעברַא-רוטלוק רעד ןגעק ."קיטירק

 עקיזָאד סָאד ,"יחרזמ , יד ייס ןוא ןויצ-ילעוּפ יד ייס טגָאזעגסױרַא
 רעריפ רעד .טָאה "ןלַאקירעלק, עשיטסינויצ יד טימ ןײגנעמַאזוצ
 ןבעל סָאד זַא ,גנורעלקרעד ַא טימ טקידלושטנַא ןויצ-ילעוּפ ןופ

 -נַא ךס ַא ןליוו ,לשמל טָא ,ןסטקָאדַארַאּפ עטסקידהנושמ יד טמַאש

 .ןטסינויצ יד סָאװ ,עבלעז סָאד ןטימעסיט

 "ער ,ןעיורפ עשידיי ןשיווצ טעברַא רעשיטסינויצ רעד ןגעוו

 -ךֶא םעיינ םעד ןגעוו .זירַאּפ ןופ ךַאט םירמ ,ּפָארּפ .לרפ טרירעפ
 וגרַאמ .רד טַארעּפער ןשינעמכַאפ ַא טלַאה טוטַאטסדעיצַאזינַאג
 ריא רָאפ טנָאלש עיסימָאק-ץנענַאמרעּפ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .סעיל

 .-קַא ןגנע םעד ןופ עטסיל עדנגלָאפ ַא ,ןַאמצייוו .רד רעציזרָאפ
 -רַאװ ָאטטִא רָאסעּפָארּפ :ןילרעב ןיא ץיז ןטימ טעטימָאק-סנָאיצ
 .בָאקַאי רָאטקיװ .רד ,טָאלָאקָאס םוחנ ,ןיועל וחירמש ,רד ,גרוב

 -נָאק םענופ טרעוװ נַאלשרָאפ רעד .עקטנַאה רוטרַא .רד ןוא ןהָאז

 יירד ןופ ןענַאטשַאב ָאזלַא זיא גנוטייל עיינ יד .ןעמונעגנָא סערנ

 -נעזערּפער ןבָאה הניפ עלַא .ןטסינויצ עשטייד ייווצ ןוא עשיסור

 ןענַאטשטנַא זיא הלחתמ .ננוטכיר עשיטקַארּפ .רעג .זַא יד טריט

 -ַאזינַאנרַא ןעיינ םעניא ןעמעננָא לָאז סערגנָאק רעד זַא ,ןַאלּפ רעד
 -לַאינָאלָאק רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד זַא ,סולשַאב ַא טוטַאטסדעיצ

 .טעטימָאק-טנָאיצקַא ןגנע ןופ דילנטימ קיטייצכיילג זיא קנַאב
 סָאװ ,ןענָאזפלָאװ ןכעלנעמרעד טלָאװעג ןפוא םעד ףיוא טָאה'מ

 ,קנַאב-לַאינָאלָאק רעד ןופ טנעדיזערּפ םוצ ןרָאװעג טלייוועג זיא
 רעטסקעז ריא םֶלַא ,גנוטייל רעד ןיא ןביילברַאפ עקידרעטייוו סָאד

 ןוא ןפרָאװעגּפָא גַאלשרָאפ ןקיזָאד םעד טָאה ןָאזפלָאװ .דילנטימ
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 גרוברַאװ ָאטטָא .ּפָארּפ

 .עיצַאוונ אגרָא-טלעװ רעשיטסינווצ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעטירד רעד
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 -*עג ןעמונעגניירַא טשינ םוסַאּפ רעטנַאלּפעג רעד זיא םעד ביִלֹוצ
 ,טוטַאטסיעיצַאזינַאגרָא םעיינ םעניא ןרָאװ

 .םֶארֹּפ :סעדער ןטלַאה ,גנוטייל רעיינ רעד ןופ לַאו רעד ךָאנ

 רעד ןוֿפ רעריֿפ רעד .ןיקשיסוא .מ ןוא ווָאנעלשט .רד ,גרוברַאװ
 -בעה ןייז ןיא סױרַא טגָאז ,ןיקשיסוא ,עיציזָאּפָא רעקיטציא זיב
 ןקידנעיײגקעװַא ןופ סעּרדַא ןפיוא ןטנעמילּפמָאק ,עדער רעשיאער
 םערגנָאק רעד לייו טשינ ,דלעה ַא זיא ןָאזפלָאװ :טנעדיזערּפ
 ,ןעוועג רבונ ךיז ןיא טָאה רע ?ייוו רָאנ ,סעיצַאווא םיא טכַאמ
 .טכַאמ ןופ רצי םעד ,גנוגעװַאב רעד ןופ סערעטניא-סנבעל םעניא
 .טנעדיזערּפ ןבילבעג רעטייוו רע טלָאװ ,טלַאװעג ןָאזפלָאװו טלָאװ

 יד ןַאד טלַאה רעמייהנעדָאב ,רד !ורצי תא שבוכה -- רובג ,והזיא

 ,םעה רחא ףיוא קידנזייוו -- ןָאמצײװ .רד .עדער-סולש עכעלרעייפ
 זַא ,טגָאז -- עירעלַאג רעד ףיוא טסַאג סלַא ךיז טניפעג רעכלעוו

 ןבָאה סָאװ ,רענעמ עקידנזעוונֶא 24 יד ןֹופ רענייא זיא םעה דחא
 יד ןבָאה רימ ,סערגנָאק רעלעזַאב ןטשרע םעניא טקילײטַאב ךיז
 -עג םעה דחא דו טעו ,טערגנָאק ןטסטנעָאנ םייב זַא ,גנונעפָאה
 .ןטַאגעלעד יד ןשיװצ ןענופ

 תמאב םזינויצ רעשיטילָאּפ רעד טָאה סערגנָאק ןטנעצ ןֿפױא,
 / רעד רַאּפ ,םזינויצ ןלערוטלוק ןוא ןשיטקַארּפ ןרַאפ טרילוטיּפַאק
 - םעד ןגעװ טלייטרוא ױזַא ,"םזימעה .דחא ןוא ןויצ תבח רעטלַא
 רעטסעיינ , ןייז ןיא ווָאנבוד .ש ,סערגנָאק ןטנעצ ןופ :ףיולרַאפ
 ןגעו ףמַאק רעקירעי-ךביז רעד ."קלָאפ ןשידיי. ןופ .עטכישעג
 יד ןסױטשסױרַא םעד טימ טקידנעעג ךיז טָאה השורי סלצרעה
 -רעביא ןַא ןעוועג זיא הפוקתדןָאזפלָאװ יד .ןטסינויצ עשיטילָאּפ
 ןופ טפַאשרעה רעקידנעטשלופ רעד וצ םזינַאילצרעה םענופ גנַאג

 .ןטסינויצ עשיטקַארּפ ,רעג ,זַא יד
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 קלָאפ ןשיריי םנופ סנַאסענער רעקיטסייג רעד (7

 גנוכַאװרעד רעשיטילָאּפ-ךעלטּפַאשלעזעג רעד טימ ןעמַאזוצ

 -סננולקיװטנַא רעקיטכעמ .ַא רָאפ טמוק ,קלָאפ ןשידיי םענופ

 יד טקעוװרעד טָאה םזינויצ רעד .טכיזניה רעקיטסייג ןיא סעצָארּפ

 ןעגנוקירדרעטנוא םוש ןייק ןוא םוטנדיי םענופ תוחוכ עשירעפעש
 טשינ ןבָאה ןעגנורינער עשיטימעסיטנַא יד דצמ סעיסערּפער ןוא

 רעלַאנָאיצַאנ-שידיי רעד ןופ סקווו ןלענש םעד ןטלַאהפוא טנָאקעֶג

 .רעטַאעט ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל ,עלוש

 יד זיא טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ קילדנעצ-רָאי ןטשרע םעניא

 -טכַאמ רעקידנצנעלג א ןרָאװעג רוטלוק ןוא ךַארּפש עשיאערבעה

 -יל עשיאערבעה יד .סנַאסענער ןשידיי-קיטסייג םענופ רָאטקַאפ

 ןוא ןטייקירעװש עכעלרעניא עריא ןעוועג רבוג טָאה רוטַארעט

 .תוישונא ןוא תודהי ןשיווצ עזעטניס עשינָאמרַאה א ןענופעג טָאה

 גנַאל ןיוש זיא הצילמ-ך"נת רענעזָאלבעגפיוא רעד ןופ הפוקת יד

 ,ליטס רעשיאערבעה רענרעדַָאמ ַא ךיז טפַאש סע ןוא ןדנוווש'רַאֿפ

 ןשיאערבעה:-טלַא םעד ןשיווצ עזעטניס ענעגנולענ ַא זיא רעכלעוו
 טמענ ךַארּפש יד .טײקשיאעּפָאריײא רענרעדָאמ רעד ןוא טסייג

 -ץרא ןיא טרפב ,ןקורדסיוא עשינכעט עיינ ךס ַא ךיז ןיא ףיוא
 -על רעד ,רעמ ץְלַא גָאט ןדעי טימ טרעוו שיאערבעה ווו ,?לארשי
 ןענייז םישודח:ךַארּפש עלַא טשינ .בֹוׂשי ןופ ןושל רעקידעב
 טאהעג טָאה םילשורי ןיא יטשלה דעו, רעד ןוא ןגנולעג ןעוועג

 .ךַארּפש רעד ןופ טייקנייר רעד ףיוא ןבעג ֹוצ גנוטכַא עבַאנפיוא יד

 ןבָאה לעקיאַאזָארּפ ןוא רעטכיד עדנצנעלנ ןופ עדַאיעלּפ עצנַאנ ַא

 ,רוטַארעטיל עשיאערבעהדיינ יד טרעכיײרַאב ןעגנופַאש ערעייז טימ
 וצ טרעהעג סָאד ,ןביירש וצ םעד ןגעוו טרָא סָאד זיא ָאד טשינ

 :ןעמענ יד ןענַאמרעד רָאנ ןלעוו רימ ,עטכישעג-רֹוטארעטיל רעד

 .נ .ח ,םעה דחא ,(שטיװָאמַארבַא ,י .ש) םירפס רכומ עלעדנעמ
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 הכימ ,ןַאמשירפ דוד ,רואינש .ז ,יקסווָאכינרעשט לואש ,קילַאיב
 ,ןיניירב ןבואר ,ןהכ בקעי ,ווָאלָאקָאס .נ ,יקסוועשטידרעב ףסוי

 ,רענערב .ח .י ,ןויצ ןב .ש ,גרעבניטש הדוהי ,רענזיולק ,רד

 : | .װ .א .א ןַאמכיפ בקעיו

 .עסערּפ עשיאערבעה יד זיא קיטרַאנדישרַאפ ןוא ךיירלָאצ

 "ןמזה , ןוא (עשרַאװ) "הריפצה , רעטעלבדנָאט ייווצ יד רעסיוא

 ןוא עשיטילַאּפ ,עכעלטפַאשנסיװ עשידָאירעּפ ןעניישרעד ,(ענליוו)

 רעטעּפש ,ןלעק ןיא טשרעוצ) "םלועה , :ןטפירשטייצ עשירַארעטיל
 -עּפש ,םעה דחא ןופ טעדנירגעג) "סולשח, ,(סעדָא ןוא ענליוו ןיא

 ַא) "דיתעה , ,(סעדָא ןיא רענזיולק ףסוי .רד ןופ טריגַאדער רעט
 טנכייצעגסיױא ,ןילרעב ןיא טפירשטייצ עשיטירק-ךעלטפַאשנסיװ

 "ירבעה , ,עיציִלַאנ ןיא "הּפצמה , ,(שטיוורוה .י ןופ טריגַאדער

 יַאק רעדנוזַאב ַא .ערעדנַא ךס ַא ןוא עקירעמַא ןיא "ןרותה, ןוא
 ןגעו ,?ארשי-ץרא ןיא עסערּפ עשיאערבעה יד זיא ךיז רַאפ ?טיּפ

 ןגָאלרַאפ עשיאערבעה יד ןופ ,דייר יד ןייז ךָאנ טעװ סע רעכלעוו

 / ,עשרַאװ ןיא "תורפס, ןוא "הישות, :ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד

 ,לארשייץרא ןיא "תלחק, ןוא "םעל , ,סעדָא ןיא "הירומ ,,
 שיאערבעה טיירּפשרַאפ ךיז טָאה רעדנעל-תולג יד ןיא ךיוא

 -נוזַאב ןבָאה טקריוועג .ךַארּפש עכעלגעט-נַאט עקידעבעל ַא סלַא
 -ייז סָאװ ,ןלוש עשיאערבעה יד גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא סרעד

 ילַאג ,דנַאלסור ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןענ

 סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסינויצ יד ךיוא .וו .א .א עינעמור ,עיצ

 עצנַאג ַא .רעדילגטימ ערעייז ןריזיאערבעה וצ טימַאב ךיז ןבָאה

 טריטסיזקע ןבָאה ןטפַאשלעזעג ןוא ןעניירַאפ עשיאערבעה ןוֿפ עייר

 ןיא .עקירעמַא-ופצ ןיא ךיוא ןוא עּפָאריײא-ברעמ ןוא -חרזמ ןיא

 יד .טעברַאעג ךַאװש לענָאיצַאזינַאגרָא רעבָא ייז ןבָאה ןיײמעגלַא

 ַא .ויטקַא קינייװ ןעוועגנ זיא ,ןעננולײטּפָא 78 עריא טימ ייחירֿבע;

 תוברתלו הפשל תורדתסה ,, יד טָאהעג טָאה גנוקריוו ערעקראטש

 רָאי ןיא ןילרעב ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ןזיא עכלעוו ,"תירבע

 םעד טימ ןרָאװעג ןדנוברַאפ ןענייז ןעננונעּפָאה עסיורג+ 0
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 ןרָאװעג ןפַאשענ זיא רעכלעוו ,"סדס, דנָאפ-רוטלוק ןשיאערבעה

 : ,1019 רָאי ןיא

 טּפֶא רימ ןבָאה ,עטכישענ רעשיטסינויצ רעד ןופ ףיופ ןיא
 עשיזעניטסעלַאּפיַארטנעצ יד ןשיוצ סיוטשנמַאזוצ םעד ןעעזעג

 סע .טייקכעלקריוו-תולג רעשידיי רעד ןוא םזינויצ םענופ ןצנעדנעט

 תולגה תלילש רעלעיפיצנירּפ רעד זיב ,טרעיודעג גנַאל ץנַאנ טָאה

 יסטרַאװננעק רעד רַאפ ץַאלּפ ַא טכַאמעג םזינויצ םעניא טָאה
 מעד ןשיװצ עזעטניס ַא ןכוז ןופ סעצָארּפ רעקיזָאד רעד .טעברַא
 טייקכעלקריוװתולג רעשידיי רעד ןוא לַאעדיא .ןקידלארשידץרא
 ענַארפ רעקיטסיײג-לַאנָאיצַאנ רעד ענונב ןעמוקעגרַאפ ךיוא זיא
 טמולחענ ןבָאה ןטסינויצ עשיטסאיזוטנע תעב .םוטנדיי םענופ

 -תולג יד ןיא ןוא לארשי-ץרא ןיא תירבעה הפשה תיחת ןגעוו

 טדערעג םיצובק עסיורג יד ןיא ןדיי ןענָאלימ ןבָאה ,רעדנעל

 רעד ןעוועג רעמ טשינ ןיוש זיא'ס .שידי ךַארּפש-סקלַאפ רעייז

 ,ננוכַאװרעד עלַאנָאיצַאנ יד .,ןָאנרַאשז רעזָאלרוטלוק ,רעוויטימירּפ

 רעשיטסינויצ רעד ןופ אצוי לעוּפ ַא סלַא ןעמוקעג רקיעב זיא סָאװ

 ןיא טייקיטעט-רוטלוק עסיורג ַא ןפורעגנסיורא טָאה ,גנונעוװַאב

 עכעלריטַאנ ץנאנ א ןעוועג זיא סָאד .ךַארּפש-סקלַאפ רעשידיי רעד

 עֶלַא ןופ טעטיוייטקַא עכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ יד .גנוניישרעד

 ןעניוועג וצ ןעוועג ןסיוא זיא ןדיי ייב ןעננומערטש ןוא ןעייטרַאּפ

 :כרוד טדערעג ןבָאה ןסַאמ-סקלָאפ יד .ןסַאמ-סקלָאפ יד ךיז רַאפ

 -יטרַאּפ עכייר א שידיי ןיא ןרָאװענ ןפַאשעג זיא'ס .שידיי סיוא

 -ַארקָאמעד יד .ןעגנוטכידר עלַא ןופ רוטַארעטילײײטרַאּפ ןוא עסערּפ

 ןופ ייר עצנַאנ א ןניווװַאב טָאה ננומערטש-טייצ עלַאנָאיצַאנ-שיט

 עקיטסיינ עטנעַאנ ַא ןכוז וצ רעביירש עטריטנעלַאט ןוא עגנוי

 טלקיװטנַא יױזַא ןוא .ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד טימ גנודניברַאפ

 -ניאַאב סָאװ ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא רוטַארעטיל עיינ ַא ךיז

 ןופ ךיוא טמוקַאב ןוא ןבעל-סקלָאפ עשידיי סָאד קראטש טסולמ

 םכילע םולש ,םירפס רכומ עלעדנעמ .העּפשה עקרַאטש ַא םיא

 ,יקסווָאלטישז .ח .רד ,שַא םולש ,ץרּפ ,7 .י ,(שטיװָאניבַאר .ש)
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 ,8 ,דלעפנעזָאר םירָאמ ,גורפ .ש ,גרעבמָאנ .ד ,ה ,יקסניּפ .ד }

 א ןפַאש רעטכיד ןוא רקיאַאזָארּפ ערעדנַא ךס ַא ןוא רָאטקעּפס

 -טנַא ןוא ןסקַאװ סע .ךַארּפש-רוטַארעטיל ןוא -רוטלוק עשידיי

 -סור ןיא שידיי ןיא ןענַאגרָא-עסערּפ ןוא ןגַאלרַאפ יד ךיז ןעלקיוו

 ןעניישרעד'ס .וו"אא עקירעמַא-ופצ ,עינעמור ,עיצילַאג ,דנַאל

 רעטנזיוט רעטרעדנוה ןלייצ סָאװ ,רעטעלבגָאט עֶשיִדיי עסיורג

 -סנַאסענער רעקיטסינ רעד טרעוו סע רעקרַאטש סָאװ .,רעזעל

 טעברַא-רוטלוק יד טסקַאו רעקיטכעמ ץלַא ,םוטנדיי ןופ סעצָארַּפ
 י .ךַארּפש רעשידיי ןיא גנולקיװטנַא-רוטַארעטיל יִד .ןוא }

 רעד .וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה תואנק .רערעדנוזַאב ַא ,טימ

 -ןצדַא רעבָא עלַאנָאיצַאנשידיי ענעדישרַאפ יד ךַארּפש רעשידיי

 זיא "דנוב , רעד .ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ-טנַא ןוא עשיטסינ

 ַא ןעוועג זיא סָאד .שידיי ןֹופ רעננעהנָא רעסייה ַא רָאנ ןרָאװעג

 -נַאטלעװ עלַאנָאיצַאנ יד תעב .גנוניישרעד עכעלדנעטשרַאפ ץנַאג

 רעשירָאטסיה ,רעטיירב א ףיוא טריזַאב טָאה םזינויצ ןופ גנואיוש

 יד ןבָאה ,עיצידַארט ןוא רוטלוק ,ךַארּפש ,דנַאל ןופ ענַאל-טנורג

 ןעניפעג טזומעג תוחוכ עֶלַא טימ ,ןטסילַאיצַאס עשיטסינויצײטנַא

 ןבָאה ייז .,טייקשידיי רעלַאנָאיצַאנ רעייז רַאפ הזיחא ןַא סעּפע

 -ולער ,שיאערבעה ,ל?ארשידץרא טפמעקַאב ?עיּפיצנירּפ ןוא ףראש

 ןקירדסיוא .טנַאקעג ָאזלַא ךיז טָאה סָאװ ןיא .עיצידַארט ןוא עיג

 ןרָאװעג ךַארּפש-סקלָאפ עשידיי יד זיא יוזא ןוא ?טייקשידיי רעייז
 -נָארּפ ַא ןטסינויצ-יטנַא ערעדנַא ןוא ןטסיקלָאפ ,ןטסידנוב יד ייב

 -שידיי רעקיזָאד רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .טייקשידיי רעיינ ַא ןופ םַאר

 ןוא ןטסיאערבעה יד ןנעק ףמַאק ַא ןביֹוהעגנָא יִיז ןבָאה טייק

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ גנילצולּפ זיא ךַארּפש-סקלָאפ יד .ןטסינקצ
 -ידיי רַאפ ּףמַאק ,ןטסינויציטנַא ענעסיברַאפ ןופ ןיז-ילכ א ןיא
 ןוֿפ .םזינויצ ןנעק ףמַאק ןטימ שיטנעדיא טעמכ ןרָאװעג זיא םזיש

 .-נָא יד ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד טפרַאשרַאפ ךיז ןבָאה גָאט וצ גָאט

 -יסור רעד תעב .שידיי ןֹופ םיאנק יד ןוא שיאערבעה ןופ רגענעה

 .ַאלרַאּפ עשיכיירטסע יד ייב ןוא 1902 רָאי ןיא עיצולָאװער רעש
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 ַא ןופ ענַאדפ יד ןרָאװעג לעוטקַא זיא 1907 רָאי ןיא ןלַאװ-טנעֿמ
 ןפראד ךַא ּפש רעכלעוו רַאפ .עימָאנָאטיױא רעלערוטלוק-שידייו

 רעדַא שיאערבעה רַאפ ,טכער עמַאנַאטױוא יד ןעגנַאלרַאפ רימ

 רעכלעוו ,טקעיבָאףמַאק רעטערקנָאק רעד ןעוועג זיא סָאד ?שידיי

 ץאזננעק-ןכַארּפש םעד טפראשראפ ןוא טטיטרַאפ רעמ ךָאנ טָאה
 | .ןדיי ייב

 ַא ץיטשנרעשט ןיא ןעמוקעגפיונוצ .ךיז זיא 1908 רעמוז ןיא

 טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא ,ץנערעטנָאק עשיטסישידיי

 דנזעוונא ןענייז סע ,ןעגנוריּפורג ןוא ןעײטרַאּפ עלַא ןופ רעננעהנַא

 ,נרעבמַאנ ,שַא ,ץרּפ :;יוו ,רעביירש עשידיי עטנענימָארּפ ןעוועג

 ןבָאה ןטסינויצ רָאּפ א ךיוא ,ערעדנַא ןוא יקסווָאלטישז ,םיובנריב |

 ,ייז ןשווצ ,רָאפנעמַאוצ ןשיטסישידיי םעניא טקילײטַאב ךיז

 ןשיווצ ןבָאה ץנערעפנַאק רעציווָאנרעשט רעד ףיוא ,סעביוט לבייל

 ,עשיטסישידיי:םערטסקע ןַא ענייא :ןעגנוטכיר ייווצ טפמעקעג ךיז
 -ערבעה ןוא םזינויצ םעד ןרעלקרעד וצ ןעוועג ןסיוא זיא עכלעוו
 ,עטסיסעצמעג ַא ,עטייווצ ַא ןוא ,המחלמ עקידתונמחרבמוא ןַא םזואי

 -בעה-שיטסינויצ םעד טימ ננוקידנעטשראפ ַא טכוזענ טָאה עכלעוו

 ,רענַאל ןשיטסיאער

 זַא ,ןסולשַאב עריא ןֹוא ץנערעטנַָאק רעציוואנרעשט יד

 ךָאנ ןבָאה ,קלָאפ ןשידיי םענופ ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ יד זיא שידיי

 -סישידיי רעד .ףמַאק-ןכַארּפש םעד טרעטיברַאֿפ ןוא טפרַאשראפ

 ,ץלא ֹוצ האנש ןייז טימ ןפורענסיױרַא טָאה םזיטאנאפ רעשיט

 -בעה יד דצמ עיצקַאעד ַא ,שיטסינויצ ןוא שיאערבעה זיא סָאוו

 יד סָאוו ,םיאנק עשיאערבעה ןענופענ ךיז ןבָאה סע .,ןטסיאער

 עויטאנעגנ א ןפַאשעג ייז ייב טָאה םוישידיי םוצ טפַאשרענגעק

 יד ןעמוקעג זיא ןזיירק עקיזָאד יד ןופ ,?לכב שידיי וצ גנואיצַאב

 -רַאפ זיולב ןעוועג רעבָא ןענייז סָאד .תיסור וא תירבע ;ננוזָאל

 הנחמ רשיטסינויצ רעד ןופ בור רעסיורנ רעד ,ןעמיטש עטלצנייא

 זא ,ןענַאטשרַאפ טקניטסניא ןלַאנַאיצַאנ ןטנוזעג ןייז טימ טָאה

 עשיטסישידיי יד יו לאדרוסכבַא יױזַא זיא שידיי וצ טפַאשרעננעק
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 -ןכַארּפש רעד יבנל ךיוא טָאה םזינויצ רעד .שיאערבעה וצ האנש

 רעשידיי רעד ןוא תולנה תלילש ןשיוװצ עזעטגיס ַא ןענופעג עגַארפי

 -ושנַאטלעוװו עשיטסינויצ יד טָאה טייצ רעד טימ ,טייקכעלקריוו

 רעד וצ גנואיצַאב עיטיזָאפ ַא ךיז ייב טריזילַאטסירקסיױא גנֹוא

 סלַא שידײ טכַארטַאב םזינויצ רעד .רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשידיי

 ןגעק ףמַאק םעניא ןטנעמורטסניא עטסקיטכיוו יד ןופ םענייא

 -סגנוקריוו םעד טשינ רעבָא טצאשרעביא רע ,תולנ ןיא עיצַאלימיסַא

 רַאפ טשינ םיא טלַאה ןוא טנעמורטסניא ןקיזָאד םעד ןֹופ טרעוו

 עשידיי יד זיא ןטסישידיי יד ייב תעב .טייקיבייא ןֹופ ךַאז ַא
 ,קלָאפ ןשידיי ןופ םויק םעד רַאפ דוסי רעטיצנײא רעד ךַאיּפש

 ,תודוסי יד ןופ רעגײא יװ ,רעמ טשינ שיריי ןטסינויצ יד ייב זיא

 :תולג יד ןיא םויק רעלַאנָאיצַאנ רעזנוא טריזַאב סע עכלעוו ףיוא

 לארשידץרא ןיא ךיוא זַא ,ןקרעמַאב ָאד ןעמ ףרַאד ,בנא ,רעדנעל

 טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,רעקיטַאנַאפ עשיטסישידיי ןענופעג ךיז ןבָאה

 -ץרא יד .לארשידץרא ןייק ךיוא ףמַאקדןכַארּפש םעד ןגָארטרעבירַא

 -נבעגעגרעביא ריא טימ רעבָא טָאה טפַאשרעטעברַא עקידלארשי
 יד טכַאמעג ךעלנעממוא גנואיינַאב רעשיאערבעה רעד רַאפ טייק
 | .ןווורּפ עקיזָאד

 ףמַאק-ןכַארּפש רעד רעבָא זיא ,ןטייזנטָאש ענייז עֶלַא ייב

 יינ ַא וצ ךיז טקעוװרעד קלָאפ עשידיי- סָאד זַא ,זײװַאב ַא ןעוועג
 -ָאמ ןשינעפרעדַאב עלערוטלוק-קיטסייג ענייז רַאפ טכוז ןוא ןבעל

 ןקיטסיינ םעד ןגנעוװו ןדער רימ ןעוו .ןעמרָאפ עלַאנַאיצַאנ ,ענרעד

 טכַארטַאב ןיא ןעמענ רימ ןזומ ,קְלֶאַפ ןשידיי ןופ סנַאסענער

 .ךַארּפש רעשידיי ןוא רעשיאערבעה ןיא ןעגנופַאש יד רָאנ טשינ

 .װ .א .א שיליוּפ ,שטייד ,שיסור :;ןכַארּפש-סעדנַאל יד ןיא ךיוא
 ןפַאש וצ םוטנדיי ןלַאנָאיצַאנ ןופ ףמַאק רעד קורדסיוא םֹוצ טמוק

 רעד .רַאפ ,רעשירָאזיװָארּפ ַא וליפא ןייז סָאד לָאז ןוא ,דוסי ַא

 ןוא ץנענילעטניא רעשידיי רעד ןופ גנוכַאװרעד רעלַאנָאיצַאנ

 -סינויצ עכייר ןוא עטנַאסערעטניא ןַא ךיז טלקיװטנַא סע .טננוי

 -ייא יד ןיא עסערּפ ןוא רוטַארעטיל עשידיידלַאנָאיצַאנ ןוא עשיט
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 :ןטפירשטכָאװ ןעניישרעד דנַאלסור ןיא ,ןכַארּפש עשיאעּפָאר

 "נסיוו עשידיי יד ."רימ יקסיערוועי ןוא ?טעיװפַאר ,"דָאכסָאװ ,

 -וועי, טפירשטייצ עקיטכיוו א סיורַא טיג טפאשלעזעג עכעלטפַאש

 ַא טניישרעד סע .(רעמיטרעטלַא עשידיי) ?ַאנירַאטס ַאיַאקסיער

 4166080 רענַאקירעמַא רעד טיול עידעּפָאלקיצנע עשיסור-שידיי

 -רעביא ןרעוו קרעוו עשידיי ןוא עשיאערבעה 1706צ061022641122 .

 -ניא עשיטסינויצ יד טפַאש ןליוּפ ןיא ךיוא ,שיסור ףיוא טצעזעג

 עלַאנָאיצַאנשידיי ערעדנוזַאב א ךַארּפשדנַאל רעד ןיא ץנענילעט

 ןוא קיטרַאנדישראפ סרעדנוזאב רעֶבָא ,עסערּפ ןוא רוטַארעטיל

 רעשטיײד רעד ןיא טפאשנסיוו ןוא רוטארעטיל עשידיי יד זיא ךייר !

 ךיוא טניפעג סָאװ ,עיצידאדט עננַאל-תודוד ַא טָאה יז .ךַארּפש

 רוטַארעטיל עשיטסינויצ עצנַאנ ַא .ךשמה ריא םזינויצ םעניא

 -רע רעד ברע ךָאנ זיא סָאװ ,ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ךיז טפַאש

 "ויצ יד ףיוא ןושל רעקידנשרעה רעד ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטש

 ,סעיצוטיטסניא עשיטסינויצ יד ןיא ןוא ןסערגנָאק עשיטסינ

 טבעל המחלמ-טלעו רעטשרע רעד רַאפ ןרָאי עטצע? יד ןיא

 ןייז ןיא גנווושפיוא ןסיורג א םוטנדיי עשיאעּפָארייא סָאד רעביא

 טימ ןענייז סָאװ ,ןעננוזָאל יד .גנולקיווטנַא רעקיטסײנדלַאנָאיצַאנ

 ןפיוא ?עזַאב ןיא ןכָאװעג טרימַאלקָארּפ קירוצ רָאי 18 ךרע ןַא

 םעד ןיא ןעגנירדוצניירא ןֶא ןביוה ,סערננַאק ןשיטסינויצ ןטשרע

 -ער ןקיטסייג םעד יִאֹפ תודיסי יד ןפאש ןוא ןבעל-סקלָאפ ןשיריי

 .םויק ןלַאנַאיצאנ ןייז ןופ טנַאסענ |
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 לעווש רעד ףיוא םזינויצ רעד ןוא םוטנדיי סָאד (8
 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןפ

 המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ברע םוטנדיי ןופ עגַאל יד

 ןוא עוויטיזָאּפ עריא ןיא ייס טריזילַאמרָאנ ןגָאז וצ ױזַא ,ךיז טָאה
  -ַאד רעד תעב .ןצנעדנעט-סגנולקיװטנַא עוויטַאגענ עריא ןיא ייס
 עג םוש ןייק ןבעל ןשידיי םעניא רָאפ טשינ ןעמוק הפוקת רעקיז
  ַא זיא'ס .ןכורברעביא עשירָאטסיה-טלעװ ןוא םייונש עקידלַאװ
 . םינּפ יפלכ ייס ,טיצולָאװע רעכעלנעטינַאט ,רעמַאזגנַאל ןופ טייצ

 -טרָאפ טכַאמ ןוא רדסכ ךיז טלקיװטנַא סע .ץוח יפלכ ייס ןוא

 ןופ סנַאסענער רעשיטילָאּפ ןוא רעקיטסײגדלַאנָאיצַאנ רעד ןטירש

 -בעה יד ןעלצרָאו עריא ןפיטרַאפ ןוא ןסקַאו סע ,קלָאפ ןשידיי

 -רַאֿפ סע ,גנוגעווַאב-רוטלוק ןוא רוטַארעטיל עשידיי ןוא עשיאער

 ןטריזינַאגרָא ןופ ןעייר יד רעמ ץלַא גָאט ןדעי טימ ךיז ןרעסערג

 לארשי:ץרא עשידיי עיינ סָאד סַאזננַאל ךיז טיוב סע ,םזינויצ

 ןופ גנודנלערַאפ ןוא תופידר יד :ןעגנוניישרעד עויטַאנעגנ יד ךיוא

 / -יליבַאטס ַא ןרעוו עּפָארייא-חרזמ ןיא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד

 יד ןופ עיצַאזיליבַאטס ןוא עיצולָאװע עמַאזננַאל ,ךַאזטַאט עטריז

 ןעמָאטּפמיס טּפוה יד ןענייז סָאד טא :ןעגנוגנידַאב-סנבעל

 ןֹופ ?עווש רעד ףיוא טייקכעלקריוו רעשידיי רעקירעיורט רעד ןופ

  ןבָאה םידיחי עקידנעעז-טייו רָאנ .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 -יבַאטס טשרמולכמ עקיזָאד יד זַא ,ןובשחו ןיד ַא ןבעגענּפָא ךיז

 -קריוו רעד ןיא ןענייז ןעמרָאפ-סנבעל עטריזילַאמרָאנ ןוא עטריזיל

 ןקידלאװעג .ַא ֹוצ  רודזורּפ רעשירָאזיוװָארּפ ַא זיולב טייקכעל

 -יֵלֲאַּפ עקיטציאדזיב יד ןרעדנע ירמגל טעװ סָאװ ,םערוטש-טלעוו

 .םויק ןשידיי ןופ ןעגנוננידַאב עשימָאנָאקע ןוא עלַאנָאיצַאנ ,עשיט

 ,םכותב ןדיי יד ןוא ,טייהשטנעמ רעד ןופ בור רעקידלַאװעג רעד
 ,לַאמרָאנ ןוא קיאור ןבעל רעייז טריפענ טייצ רענעי וצ ןבָאה

130 



 עלַאנַאיצַאנ-שיטילַאּפ ןוא עשימָאנָאקע ערעסעב רַאפ קידנפמעק
 ןעיורג ,ןשיאַאזָארּפ םעד ךיז ףיוא קידנגָארט ןוא סעיציזָאּפ
 ,לוע-הסנרּפ

 םעניא זַא ,ןנָאז וצ ןסיוא טשינ םעד טימ רעבָא ,ןענייז רימ

 ןעמוקענרַאֿפ טשינ זיא ,םוטנדיי םעניא ןוא רעקלעפ יד ןופ ןבעל

 םוש ןייק המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע ןרָאי עטצעל יד ךשמב

 ןסעצָארּפ עטיט ןעמוקענרָאפ ןענייז סע .ךפיהל דָארנ ,גנורעדנע

 יד רעבָא .ןיכרע יונש ןקיטסיינ ןוא ןשימָאנָאקע ,ןשיטילָאּפ ןופ

 טשרע ןענייז ,םַאזננַאל טלקיװטנַא ךיז ןבָאה סָאװ ,םייונש עקיזָאד

 עשידײ יד ,לשמל ,רימ ןעמענ ,ןרָאװעג טלוב םורַא טייצ ַא ןיא

 א חמחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע ןעוועג זיא סָאד .עיצַארגימע

 "ודיי רעד ןופ גנוניישרעד עלַאמרָאנ ןנָאז ןָאק'מ ,עטריזיליבַאטס

 -רָאפ ןיא םעצָארּפ-עיצַארנימע רעשידיי רעד ,טייקכעלקריוו רעש
 ןופ ןעמרָאפסנבעל עכעלנעטדנַאט יד ןֹופ ענייא סלַא ןעמוקעג

 טנַאקעג ןעמ טָאה המחלמ-טלעוו רעד תעב טשרע .קלָאפ ןשידיי

 םָארטש-עיצארנימע ןשידיי ןקידרדסכ םעד ךרוד זַא ,ןריטַאטסנָאק
 רבעמ ןסקאוועגסיוא גנילצולּפ זיא רעטנעצרָאי עטצעל יד ךשמב

 ןופ ןברוח םעד ךָאנ טָאה רעכלעוו ,בֹושי רעשידיי רעסיורג ַא םיִל

 ןינב בורו ןינמ בור רעד ןייז וצ טרידנעטערּפ םוטנדיי ןשיסור

 -טּפיוה ןשידיי םעד ןנַארטרעבירַא סָאד .המוא רעשידיי רעד ןופ

 -עמַאךופצ ןופ ןטַאטש עטקיניירַאֿפ יד ןיא דנַאלסור ןופ רעטנעצ

 ךורברעביא רעשירָאטסיה רעסיורג א ןעוועג קפס ילב זיא עקיר

 -נדיי-טלעװ סָאד ךיז טָאה 1914 רָאי ןיא רעבָא ,ןבעל ןשידיי ןיא

 -טכישענ רעד ןנעוו ןובשחו ןיד םעיונעג ןייק ןבעגענּפָא טשינ םוט

 -עג ןיא רעכלעוו ,םָארטש-עיצַארנימע םעד ןופ גנוטיידַאב רעכעל
 | : .עקירעמַא ןייק סיוא גָאט ןייא גָאט ןעננַאג

 ךיז טָאה ןטנארנימע עשידיי יד ןופ טייהרעמ עסיורג יד

 ןשידיי ןופ ןינב בֹורֹו ןינמ בור רעד וװ ,דנַאלסור ןופ טריטורקער

 עשימָאנַאקע ןוא עשיטילָאּפ ערעווש רעייז ןיא טבעלעג טָאה קלָאט

 ראי ןיא עיצולָאװער רענעבענעגנייא טשינ רעד ךָאנ ,ןעגנוגנידַאב
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 הלשממ רעשירַאצ רעד ןופ םיׂשזער רעשידיי-יטנַא רעד זיא ,5
 יד וצ בָאנוצ רעקידנעטש .ַא סלַא ,ןרָאװעגנ טפרַאשרַאפ רדסכ

 ןופ טקַא רעטריזינַאגרַא ןַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעמָארנָאּפ עקיטולב

 רעשידיי רעד יבנגל םילשומ עשיסור יד דצמ המקנ רעשירַאברַאב

 ןוא עשיטילַאּפ עשיטַאמעטסיס ַא ןעמוקעג ןיא ,"עיצולָאװער

 ערעגולק עכנַאמ .םוטנריי ןשיסור ןופ גנוקירדרעטנוא עשימָאנָאקע

 ,ןובשחו ןיד ַא ןבעגענּפָא וליפא ךיז ןבָאה ןרָאטסינימ עשיסור

 עשידיי יד ןביירט זומ הטיש-סטַָאטש עשידיייטנַא עקיזָאד יד זַא
 יד ןופ סמערָא יד ןיא ץנענילעטניא ןוא טפַאשרעטעברַא ,טננוי

 .,ןפַאשוצּפָא טימַאב ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער

 יד רעבָא .תורזנ עשידיי-ײטנַא עפרַאש עסיוועג ןכַאװשוצּפָא רעדָא

 -ידנריגער רעד יבנל ןָאלטכַאמ ןעוועג ןענייז ןרָאטסינימ עקיזָאד
 ,שארב ןטייוצ םעד  ײלַאקינ רַאצ ןטימ עלירַאמַאק-ףיוה רעק

 תאנש רעשיטַאנַאפ ,רעדנילב ַא ןופ ןעוועג טשרעהַאב זיא עכלעוו

 -סטַאטש רעשיסור רעקידנריפ רעד ,ןיּפילָאטס טָאה םנחל ,לארשי
 זַא ,רַאצ םעד ןגייצרעביא וצ טכוזעג ,טיוט סעוװועלּפ ךָאנ ,ןַאמ

 רעטקיטייוװעגנָא רעד ןיא ןעננורעדנע עסיוועג קיטיונ ןענייז סע

 -עג טשינ טָאה רעטייווצ רעד יַאלָאקינ .דנַאלסור ןיא ענַארפנריי

 -וגרַא עלַא ףיוא ,ןדיי יד יבנל תוחנה םֹוׁש ןייק ןופ ןרעה טלָאװ

 ,ןשרעה לעוװ ךיא גנַאל יו, :הבושת ןייא טַאהעג רע טָאה ןטנעמ

 "!ןדיי רַאפ גנוקיטכעראבכיילג ןייק ןייז טשינ דנַאלסור ןיא טעוו

 שטנעמ רעכַאװש שילַארָאמ ןוא קיטסייג ַא ,רעטייווצ רעד ײלָאקינ

 -עפורעג ױזַא רעד ןופ חעּפשה רעד רעטנוא ירמנל ןענַאטשעג זיא

 ,עלירַאמַאק-ףיוה רערענַאיצקַאער א ,"גנוריגער רעטייווצ , רענ
 ,"קלָאפ ןשיסור ןופ דנַאברַאפ , םעד ףיוא טציטשעג ךיז טָאה סָאװ

 עצראוש יד ןופ עיצַאזינַאנרָא-םָאדנַאּפ רעטמירַאב-קירעיורט רעד

 ףיֹוא ןגָארטעג רַאצ רעטצעל רעד טָאה וויטַארטסנַאמעד .תואמ

 ,דנַאברַאפ-ןטסימָארנָאּפ ןקיזָאד םעד ןופ ןכייצּפָא םעד טסורב ןייז

 ןוֿפ טולב ענעסָאנרַאפ סָאד ןסיוועג ןייז ףיוא טַאהעג טָאה סָאװ

 .תונברק עשידיי רעטנזיוט
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 ןיא גנַאל יװ . זַא ,ןרָאװעג רָאלק ןדיי עשיסור יד רַאפ זיא'ס

 גנַאל ױזַא ,םזיטולָאסבַא רעשירַאצ רעד ןשרעה טעו דנאלסור

 רעד ןופ גנורעסעברַאּפ רעתמא ןַא ןגעוו דיי ןייק ןייז טשינ ןָאק

 ךיז ןדנעוו םוטנריי ןשיסור ןופ ןעגנונעפָאה עֶלַא .ענַאל רעשיריי

 עכלעוו ,ןעײטרַאּפ עלַאקידַאר ןוא עשיטַארקָאמעד יד יפלכ ןכל

 רעד ןיא טפַאשרעטערטרַאפ עקראטש ַא טַאהעג הלחתמ ןבָאה

 "עג רדסכ טָאה גנוריגער עשירַאצ יד רעבָא .(טנעמַאלרַאּפ) עמוד

 -נולעג ריא זיא סע זיב ,טכערילאוו סָאד טקנערשַאב ןוא טרעדנע

 עויטַארטסינימדַא עטנַאקַאב ןופ ףליחה רעד טימ ,ןפַאש וצ ןעג

 ןוא רענַאיצקַאער ןעװעג ןזיא סָאװ ,טנעמַאלרַאּפ ַא ,ןעלטימ

 ײטנַא עלַא ףיֹוא המכסה ןייז ןבעגעג טָאה ןוא קידהאמצרַאוװש

 רָאטיױא רעד ןופ ןעמַאנסָאמ עלַארעבילײטנַא ןוא עשיטַארקָאמעד

 -ערגָארּפ רעד יבגל ןעננונעּפָאה עשידיי יד .,גנוריגער רעשיטַארק

 ירמנל סֶלַא ןזיװעגסױרַא דלַאב ךיז ןבָאה עמוד רעשיטעדַאקדװיס

 יָאיצקַאער רעד ףיוא טציטשעג ,רעשרעה עשיסור יד .עשירָאזוליא

 ײטנַא עייג ןפַאשעג רדסכ ןבָאה ,עמוד רעכעלטנייפנדיי ,רערענ

 -עגנייא זיא בשומה םוחת רעד .תורזנ ןוא ןעגנוצענערגַאב עשידייו

 -עלקרַאפ זיא ןלוש יד ןיא עמרַאניטנעצָארּפ יד ,ןרָאװעג טפמורש

 ןופ זיא םויק ןשידיי ןופ עזַאב עשימָאנָאקע יד ,ןרָאװעג טרענ

 טָאה ןיּפילָאטס רעימערּפ רעד .ןרָאװעג טקַאהעגרעטנוא ןטייז עכַא

 גָאט ןדעי טימ ,ןרָאװעג זיא ןוא ןבעגעגכָאנ ענַארפ-ןדיי רעד ענונב

 רעשיטימעסיטנא רעד ןופ רעריפסיוא רעמַאוכרָאהעג ַא ,רעמ

 םעטש ןופ ןדיי ןקישסיױרַא עשירַאברַאב סָאד .עלירַאמַאק-ףיוה

 עשידיי רעטנזיוט .טרזחענרעביא רדסכ ךיז טָאה ךעלטעטש ןוא

 "מייה ןבילבעג ןענייז ,רעדניק ןוא םינקז ,ייז ןשיווצ ,סעילימַאפ

 ירַאפ וצ טימַאב ךיז ןעמ טָאה קיטסייג ךיוא .זָאלטיורב ןוא זָאל

 רַאפ טרעלקרעד טָאה טַאנעס-סגנוריגער רעד .םוטנדיי סָאד ןטכינ

 ליפ ןיוש טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרַא עשיטסינויצ יד לַאגעלמוא

 "ערּפער עפרַאש ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןוא ,טריטסיזקע ןרָאי

 -עג טזיילעגפיוא זיא'ס .טייקיטעט רעשיטסינויצ רעדעי ןנעק סעיס
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 טימ גרובסרעטעּפ ןיא טפַאשלעזעג עשירַארעטיל-שידיי יד ןרָאװ
 -ענ ןבָאה עכלעוו ,ץניווַארּפ רעד ןיא ןעגנולײטּפָא 120 עריא עֶלַא
 דָאולביב קידנטלַאהסיוא ,טייקיטעט עוויסנעטניא רעייז א טריפ
 וו .א .א ןסרוק ,ןלַאז-עזעל ,ןקעט

 -וּפעד רעשידיי רעד טָאה טייקרטיב רעטלפייווצרַאפ ַא םימ
 .ןַא ,(1910 רַאורבעּפ) עמוד רעד ןיא טרעלקרעד ןַאמדירפ טָאט
 ,טבעלענרעביא ןבָאה ןדיי סָאװו ,ןטייצ עטסרעווש יד ןיא ולימא ,
 -מַאזיורג עכלעזַא ןעוועג טשינ ןענייז ,םוירעטסינימ סעוועלּפ תעב
 רַאפ ןעוועג קינייו וצ ךָאנ זיא ץלַא סָאד רעבָא ."טציא יװ ,ןסייק
 -צרַאװש יד ןבָאה עמוד רעד ןיא .פארשי-יאנוש עשיטסירַאצ יד
 יקסווָאלסימַאז ,ווָאקרַאמ ,שטיוועקשירופ ןטַאטוּפעד עקידהאמ
 -רַאפ ,תורצ עשידיי יד ןופ ןבירטעג קזוח קידהּפצוח ,ערעדנַא ןוא
 1911 גנילירפ ןיא .תורזנ עשידיייטנַא עשירפ גָאט ןדעי קידנגנַאל
 /טמסרַאפ ַא ןביוהעגנָא ?קלָאפ ןשיסור ןופ דנַאברַאפ, רעד טָאה
 -רךַאּפ יד ןריזיליבָאמ וצ ןעוועג ןסיוא זיא סָאװ ,עצעה םד-תלילע
 רעד ןעוועג זיא סָאד .ןדִיי יד ןגעק ןסַאמד סקלָאפ עשיסור עטכשוח
 -טלעוו רעטשרע רעד ברע טָאה רעכלעוו ,ןינעדסילייב רעטסירַאב
  ?יפעג א טלעו רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ןפורעגסיױרַא חמחלמ
 שיסור ַא ןרָאװעג טענרחרעד זיא וועיק ןיא .ןרָאצ ןוא ?קע ןופ
 רעּפרעק ןטיוט םעד  .(יקסנישטשוי) החּפשמ-םיבננ ַא ןופ לגניי
 --צרַאװש רעוועיק יד .קירבַאפ רעשידיי ַא ןבענ ןענופעג ןעמ טָאה
 רעד זיא רעדרעמ רעד זַא ,טכַארטעגסיױא ךלַאב ןבָאה סעקינהאמ
 וװ ,קירבַאפ רענעי ןֹופ רעטלעטשעגנָא ןַא ,סילייב לדנעמ דיי
 ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס .ןענופעג רעּפרעק ןטיוט םעד טָאה'מ
 סָאװ ,ךַאז א טריסַאּפ טָאה ?ייוורעד .ןדיי ןגעק עצעה עקידלַאװעג
 זיא 1911 רעבמעטּפעס ןיא .דנַאלסור ץנַאג טרעדורעגפיוא טָאה
 יד ןוא רַאצ םענופ טייהנזעוונא רעד ןיא ,רעטַאעט רעוועיק ןיא
 םעד ךרוד ןיּפילַאטס רעימערּפ רעד ןרָאװעג ןסָאשרעד ,ןרָאטסינימ
 ןיא ןענַאטשעג ןיא רעכלעוו ,ווָארגַאב ירטימד ןַאמנגנוי ןשידיי
 / ןבָאה םילשומ עשיטסירַאצ יד ,יײצילַאּפ רעשיסור רעד ןופ טסניד
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 "סוי רעד .םוטנדיי ןצנַאג ןיא רַאפרעד ןייז וצ םקונ ךיז ןסָאלשַאב

 ירַאפ וצ לעפַאב ַא ןבענעג טָאה שטיוװָאלנעשטש רעטסינימ-ץיט

 עמַאוכרָאהעג יד .דרָאמ-לַאוטיר ַא ןיא סילייב ןינע םעד ןעלדנַאװ

 רעקיזָאד רעד ןיא גנושרָאפסיוא יד ןריפ טזומעג טָאה ץיטסוי

 טשינ ,ןָא עגר רעטשרע רעד ןופ טָאה רוטַארוקָארּפ יד םנה ,גנוטכיר

 "יקסנישטשוי םעד ןוא ןסילייב ןשיווצ תוכייש םוש ןייק ןענופענ

 "ולע ןזערטסנָאמ ַא טיירעבראפ ןבָאה םילשומ עשיסור יד ,דרָאמ

 ירַאפ ַא טריפעג ןעמ טָאה ראי ייווצ ןופ ךשמב .סעצָארּפ םד-תל

 ,סַאג רעד ןיא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא עצעה עשיטימעסיטנַא עטמס

 גנולדנַאהרַאפ-סטכירעג יד .וו"אא עמוד רעד ןיא ,עסערּפ רעד ןיא

 ּפַאלק ןרעווש ַא ןבעג ןפרָאדעג טָאה (1913 רעבָאטקָא) וועיק ןיא

 ןופ לעטשנעמַאזוצ רעד םגה ,רעבָא .םוטנדיי-טלעוו ןצנַאג םעד

 ןבָאה ענעריווושעג יד ןוא רעשיטימעסיטנַא ןא ןעוועגנ זיא טכירעג

 םילייב ןיא ,רענריב ןוא ןרעוּפ ערעטצניפ ןופ טריטורקער ךיז

 יד ךיז טָאה גנולדנַאהרַאפ רעד תעב .ןרָאװעג ןכָארּפשעניײרּפ ךָאד

 ופיפא זַא ,טלוב ןוא רָאלק ױזַא ןזיועגסױרַא ןסילייב ןופ דלושמוא

 .ןַא ןגָארטוצסױרַא טמעשענ ךיז ןבָאה םיטפוש עשיטימעסיטנַא יד

 ןופ גנוקידייטרַאפ רעד ייב ,ןקידנעײרפַאב ַא יװ ,לייטרוא ןרעדנַא

 עשיסור עטסעב יד לייטנָא ןשיגרענע ןַא ןעמונעג ןבָאה ןסילייב

 "עג ןיא גנורינער עשיסור יד .עטרעלעג ןוא ןטסירוי עשידיי ןוא

 ךיז טָאה יז ןוא הלּפמ ריא בכילוצ טכארבענפיוא ךעלקערש ןעוו

 ןענייז סָאװ ,ןטַאקָאװדַא ןוא ןטסילַאנרושז יד ןיא ןעוועג םקונ

 ןטסעטָארּפ עפרַאש טימ ןטערטעגפיוא טייקכעלטנפע רעד ןיא

 ןינע ןיא רעטסינימ-ץיטסוי ןופ עלָאר רעכעלדנעש רעד  ןנעק

 -טלעוו ןופ ךורבסיוא םעד רַאפ שדוח ַא ,1914 ינוי ןיא ,סילניב

 ,ןטַאקָאװדַא עקיזָאד יד ןנעק סעצָארּפ א ןעמוקעגרָאפ זיא נירק

 עשיסור ענעעזעגנָא 29 ןטּפשמרַאפ ןטימ טקידנעעג ךיז טָאה סָאװ

 ךיוא ."גנוריגער רעד ןגעק ןצעה, רַאפ ןטַאקָאװדַא עשידיי ןוא

 ןטָאּפסעד עשיטסירַאצ יד ןבָאה גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןיא

 טפרַאשרַאפ ןבָאה ייז .הלּפמ-סילייב רעייז רַאפ המקנ ןעמונעג
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 טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא ןבָאה ןוא םישזער ןשידיײײטנַא םעד
 ענעדישרַאפ .םוטנדיי עשיסור סָאד טפדורעג קירתונמחרבמוא
 טימ ךיז ןבָאה ןטנעגַא עשיטימעסיטנַא ןוא םיחילש ענַארכָא

 ןוא גנוניימ עכעלטפַאשלעזעג יד ןצעהוצפיוא טימַאב תוחוכ עלַא
 - .ןדיי יד ןגעק ןסַאמסקלַאפ יד

 רענעי וצ זיא עילַאװכ עשיטימעסיטנַא-ךעלטפַאשלעזעג יד
 :סערגנָאק ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג קרַאטש סרעדנוזַאב ,םייצ

 -רַאפ רדסכ רעטנעצרָאי עטצעל יד ןיא ךיז ןבָאה סע ווװ ,ןליוּפ

 -נַא רעד .,ןדיי יד ןוא ןקַאילַאּפ יד ןשיווצ ןעגנויצַאב יד טפָרַאש
 ..קלָאּפ ןשיליוּפ ןופ ליימ ןסיורג ַא טשרעהַאב טָאה םזיטימעסיט
 ךיוא .רָאנ ,(סעקעדנע) ןטַארקָאמעדילַאנָאיצַאנ יד רָאנ טשינ

 ,עכעלטירשטרָאפ ענעפורעג יױזַא יד ליפא ,ןעײטרַאּפ ערעדנַא
 ןופ ייר עצנַאנ ַא .לארׂשי תאנש ןופ ןרָאוװעג טמסרַאפ ןענייז

 םוצ טרעהעג טשינ טָאה ןלױּפ .ןעוועג םרונ וצרעד ןבָאה תובס |

  ןעמוקעג ןלױּפ-סערגנַאק ןייק ןענייז םעד בילוצ ןוא בשומה םוחת

 עקיזָאד יד .וו .א .א עטיל ןֹופ ןדיי עשיסור לָאצ רעסיורג ַא ןיא

 ןענייז ,שידיי רעדָא שיסור זיולב טדערעג ןבָאה סָאװ ,?סעקַאװטיל,

 -סיוא .ןליוּפ ןופ םיאנוש סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב ןקַאילַאּפ .יד ןופ

 זיא ,עיצַארטסינימדַא ןוא טכַאמ רעשיטילָאּפ רעד ןופ ןסָאלשעג

 ַא ןופ טשרעהַאב ןעוועג טייצ רענעי וצ טפַאשלעזעג עשיליוּפ יד

 ןופ סעיציזָאּפ עכעלטּפַאשטריװ יד ןרעכָארעד וצ גנַארד ןקרַאטש

 ףיוא ןפָארטעגנָא ןקַאילַאּפ יד ןבָאה גנַארד ןקיזָאד םעד ייב .דנַאל

 .הכאלמ ןוא ?דנַאה ,עירטסודניא ןיא העּפשה רעשידיי רעקיטכעמ ַא

 -ַאנ יד .ןעגנואיצַאב יד טפרַאשרַאפ רעמ ךָאנ ךעלריטַאנ טָאה סָאד

 טָאה םוטנדיי ןשיליוּפ םעד ןיא גנוגעװַאב עשיטסינויצ-לַאנָאיצ

 .טפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד ייב שינדנעטשרַאּפ ןייק ןענופעג טשינ

 זיא ,ןטָאּפסעד עשיסור יד ןופ טקירדרעטנוא קיטסייג ןוא שיטילָאּפ

 ןיא ךעלדניפמע ןוא טציירעג קרַאטִש ןעוועג קלָאפ עשיליוּפ סָאד

 -עלקרעד עשידיי ןיא טפִא ןכל טָאה סע ,ןליפעג עלַאנָאיצַאנ עריא

 ,ןליוּפ-.יבנק טפַאשטנייפ ןופ ץנעדנעט ַא ןעזעג םישעמ ןוא ןעננור
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 א ןענופעג ןלױּפ-סערגנַָאק ןיא  ָאזלַא טָאה םזיטימעסיטנַא רעד

 ,ןריי ןייק ייב טשינ טפיוק , :ןעגנוזַאל ענייז ןוא ,ןדָאב ןראבטכורפ

 ןצנאגנ ןרעביא טיײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה ?ענענייא ייב רָאנ טפיוק

 "ידיי רעד ןנעק ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ-טלעוו רעד ברע .,דנַאל

 ןיא רעכלעוו ,טָאטיָאב רעכעלטפַאשנדייל א ננורעקלעּפַאב רעש

 -כרוד ןוא טריזינַאגרָא (1912) עמוד רעטרעפ רעד וצ ןלַאװ יד ךָאנ

 רעצנַאג רעד ךרוד זָאלסטכיזקיר ןוא קיסעמנַאלּפ ןרָאװעג טריפעג

 רעד וצ טכערילַאװ ערענָאיצקַאער סָאד ,טפַאשלעזעג רעשיליוּפ

 א טאהעג ןבָאה עשרַאו ןיא ןדיי יד זַא ,ןעוועג םרוג טָאה עמוד

 ןעננומיטש יד טימ ךיז קידנענעכער .רענעמ-לַאװ יד ןופ טייהרעמ

 -עג םיכסמ רענעמילַאװ עשידיי יד ןבָאה ,קְלָאפ ןשיליוּפ םעד ןופ

 -נַאמ ןטייווצ םעד) טַאדנַאמ רעוועשרַאו רעקיצנייא רעד זַא ,ןעוו

 ןיא רעלייו עשיסור יד ךיז רַאפ טריוורעזער טָאהעג ןבָאה טָאד

 טשינ לָאז רע זַא ,יאנתב רעבָא ,קַאילאּפ ַא ןעמוקַאב לָאז (עשרַאװ
 טלָאװעג טשינ ןבָאה רעקיטילַאּפ עשיליוּפ יד ,טימעסיטנַא ןייק ןייז

 תעב ןבָאה ייז ןוא טקנוּפדנַאטש ןשידיי ןקיזָאד םעד ןענעקרענא

 רוטַאדידנַאק יד טלעטשעגסיױרַא עמוד רעטרעפ רעד וצ ןלַאװ יד
 סלַא .(יקסוועשַאכוק) טימעסיטנַא םענעכָארּפשעגסיױא ןַא ןופ

 פעד םוצ טלייוועג רענעמי-לַאװ עשידיי יד ןכָאה ףיורעד הבושת

 רעד ןופ רעטערטרַאפ ַא ,ָאללענַאי רעטעברַא ןשיליוּפ םעד טַאט

 טָאה סָאד .(,7 .ּפ .ק .ד .ס) ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס

 ןרָאצ ןופ םרוטש א טפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד ייב ןפורעגסיורַא

 -רַאפ קידלַאװעג ךיז טָאה עצעה עשיטימעסיטנַא יד .ןדיי יד ןגעק
 "סילייב , ףור רעד זיא עסערּפ רעד ןיא ןוא סָאג רעד ןיא ,טקרַאטש

 רעשימָאנָאקע רעד .ןדיי ןדעי רַאפ ןעמאנייב רערעלוּפָאּפ ַא ןרָאװעג
 רעכעלנייועגרעסיוא ןַא טימ ןרָאװעג טריזינַאגרֶא זיא טָאקיאב

 רענעסיברַאֿפ ןופ ןעמרָאפ ןעמונעננָא טפָא טָאה ןוא טייקפרַאש

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ביֹוהֹנֶא םייב .תועשר ןוא האנש

 ןכָארּפשענסיױא ןעוועג טפַאשלעזעג עשיליופ עצנַאנ יד טעמכ זיא
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 ןסירעגטימ ןענייז ןטנעמעלע עוװיסערגָארּפ יד וליפא .שידיײ-יטנַא

 ,לארשי תאנש רענײמעגלַא רעד טימ ןרָאוװעג

 רעשידיייטנַא ןופ דנַאל סָאד ןעוועג זיא דנַאלסור תעב |

 רעשיטימעסיטנַא ןופ דנַאל סָאד ןבילבעג דנַאלשטיײד זיא ,קיטקַארּפ

 -למ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ קילדנעצ-רָאי ַא טשרע .עיגָאלָאעדיא
 ןצנַאג ַא ןופ ךשמב ןיא סָאװ ,עיגָאלָאעדיא עקיזָאד יד טעװו המח

 ,דנַאלשטייד ןופ המשנ-סקלָאפ רעד ןיא ןרָאװעג טצנַאלפעגנייא רוד

 ןיא .םזירעלטיה ןיא קורדסיוא ןשירעדרעמ-לַאטורב ריא ןעמוקַאב

 רעד ךיז טעדיילק המחלמ-טלעוו רטשרע רעד רַאפ הפוקת רעד

 ןוא עטריזיליוויצ ןיא םזיטימעסיטנַא דנַאלשטייד ןיא רעקידנסקַאװ
 ןיא גנומיטש רעד רַאפ ,ןעמרָאפ עכעלטפַאשנסיװ-שינָאלָאעדיא

 עכלעוו ,גנוניימ יד שיטסירעטקַארַאכ זיא 1914 ברע דנַאלשטייד

 :רעריפ עויטַאװרעסנָאק יד ןופ רענייא טנָאזענסױרַא ןפָא טָאה סע

 -עסיטנַא ןַא שטנעמ רעקידנעטשנא רעדעי ךָאד ןזיא ךעלטננייא,

 "רעד יד ןעוועג ךיוא זיא הפוקת רענעי רַאפ שיטַאמָאטּפמיס "!טימ

 .םענענושמ-בלַאה ,ןדליוו ַא ,רעלקיּפ ףַארג ןסיוועג ַא ןופ גנונייש

 -שטייד ץנַאג טזיירַאב טָאה רעכלעוו ,רָאטַאטינַא ןשיטימעסיטנַא

 ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןרימָארנָאּפ וצ ןפורעג ןפָא ןוא דנַאל

 ףייר טשינ ךָאנ טייצ יד זיא דנַאלשטייד ןשימלעהליוו ןיא רעבָא

 -רָאי ייווצ ןרָאװעג ףייר טשרע זיא יז ,סרעלקיּפ יד רַאפ ןעוועג

 | ,קילבוּפער רעשטייד רעד ןיא ,רעטעּפש רעטנעצ
 טייז ןייא ןופ ןָא ןעמוק עכלעוו ,סעילאװכ עשיטימעסיטנַא יד

 ַא ןבָאה ,דנַאלשטייד ןֹופ טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא דנַאלסור ןופ

 -ערג ַא טניוװ סע וװ ,רעדנעל-תונכש עלַא ןיא גנוקריוו עקרַאטש
 דנַאלסור ןופ ןכש רעטסטנעאנ רעד עינעמור .בושי רעשידיי רערעס

 רעד לארשי תאנש ענונב ןוטוצכָאנ תוחוכ עֶלַא טימ ךיז טימַאב

 -ַאב יד ןנעק דנַאטשפיוא-ןרעיוּפ םעד טניז ,עיּפַארטַאס רעשירַאצ

 ןופ ענַאל יד רעמ ךָאנ ךיז טרעטכעלשרַאֿפ ,1907 רָאי םעניא ןרָאי

 -רַאניִלֶא עקידנשרעה יד ליוװ ,דנַאלסור ןיא יו .ןדיי עשינעמור יד

 .וד ןופ סַאה ןלַאיצָאס םעד ןוא טייקנדירפוצמוא יד ןדנעװּפֶא עיכ
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 ,עיצילַאג ןיא ךיוא ,ןדיי ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןסַאמ עטקירדרעטנוא

 ןופ ענַאל יד זיא ,עינעמור ןוא דנַאלסור ןשיווצ דנַאל-ץענערג םער

 יד ןענייז שימָאנָאקע ייס ןוא שיטילָאּפ ייס .ערעווש רעייז ַא ןדיי יד

 ןשיכיירטסע םעד ןֹופ ןינב בֹורְו ןינמ בור רעד) ןדיי עשיצילַאג

 -ביילנ ןעוועגנ ייז ןענייז ?עמרָאפ םנה ,טפַאלקשרַאפ ןעוועג (םוטנדיי

 רעזעידנַארג רעד ךָאנ .דנַאל ןיא רעגריב עלַא טימ טקיטכערַאב

 -רעה יד טָאה ,1907 רָאי ןיא עינַאּפמַאק-לַאו רעשידיידלַאנָאיצַאנ

 עלַא טימ ןטכינרַאֿפ וצ ןסָאלשַאב עטסַאק-םיצירּפ עשיליוּפ עקידנש

 ןשיצילַאג ןֹופ גנונעװַאב עטסוװַאב-?ַאנָאיצַאנ עגנוי יד ןעלטימ

 -ינער ןכעלדנעש םעד טפרַאשרַאפ קעווצ םעד וצ טָאה'מ .םוטנדיי

 ,רָארעט ןֹוא עיצּפורָאק ףיוא טריזַאב טָאה רעכלעוו ,םעטפיס-סגנוד

 ןופ ןרַאסימָאק יד ןבָאה 1911 רעמוז ןיא ןלַאװ-טנעמַאלרַאּפ יד ייב

 לַאטורב ןוא שיניצ טריפענכרוד ײרעטלַאהטַאטש רענרעבמעל רעד

 -רעלייו עשיטסינויצ יד ."ןלַאװ עשיצילַאנ  עטנַאקַאב-טלעוװ יד

 ןקיזָאד םעד ןגעק ןָאלפליה ןוא זָאלטכַאמ ןענַאטשעג ןענייז ןסַאמ

 -סינויצ יד ווו ,שטיבָאהָארד ןיא .לדניווש ןוא רָארעט-סגנוריגער

 רעד וצ ןקוקוצ קיאור ךיז טנַאקעג טשינ ןבָאה רעגנעהנָא עשיט

 -רוטש ַא ןעמוקענרָאפ זיא ,ןעמיטש ערעייז ןופ הבנג רעקידרקפה

 -ַאֹּפ רעכלעוו תעב ,רעלדניווש-לאוו יד ןנעק עיצַארטסנַאמעד עשימ

 ןענייז ןדיי 24 ,ןומה םוצ ןסיש ןביוהעגנָא ןבָאה רעטילימ ןוא ייציל

 ןרָאװעג טעדנווורַאפ רעווש ןענייז ליפיוזַא לָאמ ייווצ ,טיוט ןלַאפעג

 ײרעטלַאהטַאטש רענרעבמעל רעד זיא ףוס לכ ףוס ,(1911 ינוי 19)

 ןקיטולב .ןופ םעטסיס ןקיזָאד םעד ןופ ףליה רעד טימ ,ןעגנולעג

 -רַאפ עשיטסינויצ יד ןניזַאב ֹוצ ,עיצּפורָאק רעסואימ ןוא רָארעט

 ןענייז ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי יד ןיא ,ןטַאדידנַאק-טנעמַאל

 רָאּפ ַא ייז ןשיווצ ,בולק-ןליוּפ ןופ רעדילנטימ ןרָאװעג "טלייוועג

 עיצקַארפ-טנעמַאלרַאּפ עטשרע יד .?ןביולגנ ןשיאַאזָאמ ןופ ןקַאילַאּפ

 טימ קיטייצכיילג .ןריטסיזקע וצ טרעהענפיוא טָאה "בולק רעשידיי

 -טפאשטריוו יד ןעמוקעגרָאפ זיא גנופַאלקשרַאפ רעשיטילַאּפ רעד

 ןופ ןלָאּפָאנָאמ יד .םוטנדיי ןשיצילַאנ ןופ עיצַאנימרעטסקע עכעל
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 ןסיב םעד טביױרעגקעװַא ןבָאה ןטפעשענ-ךייוו ןוא ןבורגיץלַאז
 .רָאי ןיא .עיצילַאג ןיא תוחּפשמ עשידיי רעטנזיוט ךס ַא ייב טיורב
 -ידיי טנזיוט 15 .הרזנ-סרעקנעש יד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא 1

 -ענג טשינ ןבָאה סע .הסנרּפ רעייז ןריולרַאפ ןבָאה סרעקנעש עש

 ןייק .סעיצַארטסנַאמעד םוש ןייק ןוא םינונחת םוש ןייק ןפלָאה

 -ידיי עמערָא 2000 ןופ עיצַאנעלעד-ןסַאמ ַא ןרָאפעגקעװַא זיא ןיוו

 -רעביא ןרָאטסינימ יד ןוא רעזייק םעד ןבָאה עכלעוו ,סרעקנעש עש

 ןכלעוו ןָא ןבילבעג ןיא סָאד ךיוא רעּבָא ,םודנַארָאמעמ ַא ןבעגעג

 ןסקאוועג זיא םוטנדיי ןשיצילַאנ ןופ טייקמערַָא יד .גלָאפרעד זיא'ס

 . רעצנַאנ רעד ןיא טייקטמירַאב עקירעיורט ַא ןעמוקַאב טָאה ןוא |

 ןוא תונעט עשידיי עלַא יבנל ןיא םייס רעשיצילַאג רעד .טלעוו

 -עגטסעפ טָאה עכלעוו ,עטעקנַא ןַא טימ ןעוועג אצוי ןטַאלוטסָאּפ

 ייב .םוטנדיי ןשיצילַאנ ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל ערעווש יד טלעטש |

 גנופַאלקשרַאפ רעשימָאנָאקע ןוא רעשיטילָאּפ ןופ בצמ ןקיזָאד םעד

 םוטנדיי עשיצילַאג סָאד סָאװ ,טומ םעד ןרעדנוװַאב וצ ןעוועג זיא

 1910 רעבמעצעד ןיא גנולייצסקלָאפ רעד תעב ןזיװעגסױרַא טָאה
 ףיוא ,1911 רעמוז ןיא ןלַאװ-טנעמַאלרַאּפ יד תעב רעטעּפש ןוא

 ךרע ןַא טָאה ,ײטרַאּפ רעשיטסינויצ רעד ןופ גנורעדָאפפיוא רעד

 סעטסילילייצ יד ןיא ןגָארטעגנײרַא ןדיי עשיצילַאנ יד ןופ טפלעה ַא

 ןטכירעג יד םנה ,"שידיי, :טרָאװ סָאד ,קירבורךַארּפש רעד ייב

  -רַאפ שירָאגעטַאק סָאד ןבָאה ןענַאנרָא עוויטַארטסינימדַא יד ןוא
 | יי | ,טפָארטשַאב ןוא ןטָאב

 -ַאג ןוא עינעמור ,דנַאלסור :תונידמ יירד עטנָאמרעד יד ןופ

 ,עיצַארגימע עשידיי עסיורג יד טריטורקער רקיעב ךיז טָאה ,עיציל

 ןיא .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע ןסקאוועג רדסכ זיא עכלעוו

 טרעדנַאװענסיױוא םי ןרעביא ןענייז 1914--1880 ןשיוװצ טייצ רעד

 ץנַאג ךיוא זיא עיצַארגימע עשידיי יד .ןדיי ןָאילימ יירד רעכעה

 -שטייד :רעדנעל עשיאעּפָארייא-ברעמ יד ןיא ןעגנַאנעג ךיירלָאצ

 -עיצַארנימע ןשידיי םעד ןיא .וו .א .א דנַאלגנע ,ךיירקנַארפ ,דנַאל

 ןופ ץנעדנעט יד קורדסוא םוצ ןעמוקעג טלוב זיא סעצָארּפ
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 -סיוא ןענייז ױזַא ,םיחטש ןוא טעטש עסיוועג ןיא עיצַארטנעצנַאק
 עטקיניירַאֿפ יד ןיא טרפב םיבושי עשידיי עטקַאּפמָאק ןסקאוועג

 ןיא םיבושי עשידיי ךיז ןפַאש סע ,עקירעמַא ןופצ ןופ ןטַאטש

 ,עיליזַארב ,עניטנענרַא ,עילַארטסיוא ,עקירפַא-םורד ,עדַאנַאק

 סיורַא טפור רעדנעל עֶלַא עקיזָאד יד ןיא .וו ,א .א עקיסקעמ

 ײטנַא ןוא עיצַארנימעײטנַא עסיוועג ַא גנורעדנאוװנייא עשידיי יד

 -ןלמ עשיטַארקַאמעד ןוא עיירפ יד ןיא וליפא .גנומיטש עשידיי

 ןזָאל עקירעמַא ןופצ ןופ ןטַאטש עטקיניירַאפ ןוא דנַאלגנע ,תֹוכ

 -טפַאשטריװ יד .ןעגנומערטש עשיטימעסיטנַא עכנַאמ ןליפ ךיז

 ייב טפַאש עּפָארייא-חרזמ ןיא םוטנדיי ןופ עיצַאנימרעטסקע עכעל

 -ַארגימע ןקרַאטש םעד רעסיוא ,םיצובק עשידיי עטריזירעּפיוּפ יד

 רעקיטרא רעד ןיא הנויח ןכוז וצ ץנעדנעט א ךָאנ ,גנַארד-עיצ

 עקיזָאד יד טָאה ןנלָאפרעד עסיוועג ץָארט רעבָא .טפַאשטריװדנַאל

 עטסנרע םוש ןייק ןבעל ןשידיי ןיא ןעמונעגנָא טשינ ץנעדנעט

 | .ןעמרָאפ ערעסערג ןוא

 עיצַאלימיסַא יד יו ,םעד ןנעוו טנַאמרעד ןיוש ןבָאה רימ

 רעקיחנסקַאװ רעד יכגל ןָאלנעקנַאדעג ןוא דנילב ןענַאטשעג זיא

 עטצעל יד ןיא ךיוא .טיונ-דיי רעשימָאנָאקע ןוא רעשיטילָאּפ

 טכיזניה רעקיזָאד רעד ןיא ךיז טָאה המחלמיטלעוו רעד רַאפ ןרָאי

 עֶלַא ןיא ךיז ןבָאה ןרָאטַאלימיסַא עשידיי יד .טרענדנעעג טשינרָאג

 -רַאפ ֹוצ םזיטָאירטַאּפ םענעבירטרעביא ןַא טימ טימַאב רעדנעל

 -ַארטסעג ייז ןבָאה עכלעוו ,םזיטימעסיטנַא ןופ סנטָאש יד ןביירט

 יד ןופ ןסינעג קידנזַאל טשינ ,טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא טעש

 -ימאב עשיטָאירטַאּפרעּפיה עקיזָאד יד .ןטכורפ-עיצַאּפיצנַאמע עסיז

 ןוא עשינארט טפָא ןפַאש עיצַאלימיסַא רעשידיי רעד ןופ ןעגנוא

 טפמעקענ נָארּפ ןיא ןבָאה ,לשמל ,טָא .סעיצַאוטיס עשימַאק ךיילנוצ

 ןוא עלַאנַאיצַאנשטייד סלַא ןטנעדוטס עשידיי ךיז ןשיוװצ שיזיפ

 ,ןליוּפ ,ןרַאננוא ,דנַאלשטייד ןיא .םיאנק עלַאנָאיצַאנ-שיכעשט

 -רעטָאפ רעייז עגונב ןרָאטַאלימיסַא יד ךיז ןריטיציל וו"אא ייקרעט |

 ןיא ;רענריב עטכעלש סלַא ןטסינויצ יד ןריצנונעד ןוא עביל-דנַאל
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 רעד תעב ,רוטלוק עשיזיוצנַארפ ?סנַאילַא יד טרינַאּפָארּפ טנעירָא

 ןשטייד ןרַאפ טנרָאז "ןדיי עשטייד ןופ ןיירַאפ-ספליה , רענילרעב

 -ימיסַא םעד ןופ ןעייר יד ןיא טעוועשוב הפנמ-דמש יד ,"טסייג,

 יד יבגל דנילב ןוא ביֹוט זיא עיצַאלימיסַא יד .םוטנדיי ןטריל

 -טשינ ןוא ןדיי דצמ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןעגנונרָאוװ עקידרדסכ

 ךוב עטמירַאב סָאד ןענישרעד זיא ,1912 רָאי םעניא ןעוו ,ןדיי

 יד , :טרַאבמָאז רענרעוו רָאסעּפָארּפ םָאנָאקעדלַאנָאיצַאנ ןשטייד ןופ

 -ונענפיוא עסערּפ עשירָאטַאלימיסַא יד טָאה ,"ןעדוי רעד טפנוקוצ

 טָאּפש טימ ןטרעלעג ןשטייד-ךעלטסירק ןופ םירובד ענעפָא יד ןעמ

 םעד טריטַאטסנָאק קרעװ ןייז ןיא טָאה טרַאבמָאז .האנש ןוא
 םוטנדיי סָאד  זַא ,ןבירשענ טָאה ןוא עיצַאלימיסַא ןופ טָארקנַאב

 ַא ןביילב וצ ידכב ,ןדנעוװונָא ןליוו ןייז ןופ טפארק עצנַאנ יד זומ

 .טרַאבמָאז ."קלָאפ שידיי ַא ,םזינַאגרָא-סקלָאפ רעקידנעטשסבלעז
 לארׂשידץרא ןיא םוטנדיי ןופ סנַאסענער ןלַאנָאיצַאנ םעד טסירנַאב

 ןליוו סָאװ ,ןדיי עשטייד יד ףרַאש טלײטרוארַאפ ןוא תולג ןיא ןוא

 ןעימַאב רָאנ ,"ךיא , ןלַאנָאיצַאנ םענענייא םעד יירט ןביילב טשינ

 רעד ןיא ןּפוטשוצנײרַא ךיז ידכב ,תוחוכ ערעייז עֶלַא טימ ךיז

 ,האנשה תילכתב טנייפ ןדיי יד טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג רעשטייד

 ןלעיציפָא ןופ ןטנַאטנעזערּפער יד ןבָאה ףיורעד הבושת סלַא

 -עגּפָא שירָאגעטַאק ךיז ןבָאה ןוא ןטרַאבמָאז טלדיזעג םוטנדיי

 -סיזקע רעד ןגעוו עזעט רעשלַאפ ןוא רעכעלדעש , רעד ןופ טלקאש
 טייקדנילב עשיטוידה עקיזָאד יד ."עיצַאנ רעשידיי ַא ןופ ץנעט

 ייב רָאנ טשינ ןקרעמַאב ךיז טזָאל טייקכעלקריוו רעשידיי רעד יבנל

 ןופ רעריפ עטסבושח יד ןופ רענייא .,ןרָאטַאלימיסַא עשטייד יד

 ןייז ןיא טרעלקרעד ,ןאגײר המלש ,פָארּפ ,םוטנדיי ןשיזיוצנַארפ

 -נדיי יד זַא ,"םוטנדיי ןופ עיצַאּפיצנַאמע עכעלרעניא יד , :לקיטרַא
 יד ביֹוא ,ןרעו טרעטכיילרעד סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןָאק עגַארפ
 םוצ טשינ .תורשכ ןוא תכש ןופ ןנָאזּפָא ךיז ןלעו ןסַאמ עשידיי

 ײמיסַא-שידיי עטמירַאב זַא .,ןזיװענסױרַא ךיז טָאה :לָאמ ןטשרע

 עװיאַאנ ענַארפ-נדיי רעד יבנל סױרַא ןגָאז עטרעלעג עשירָאטַאל
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 ןוא טשינ דוסי םוש ןייק ןבָאה סָאװ ,ןעננוניימ עלַאדרוסבַא ןוא

 ,טשינ םעמ םוש ןייק

 -למ-טלעו רעטשרע רעד ברע גנוניישרעד עוויטיזָאּפ ַא סלַא

 רעד ןופ ןלַאפ עקידרדסכ סָאד ןריטַאטסנַאק רעבָא ןעמ ןָאק ,המח

 רעלַאנָאיצַאנ רעד .ןבעל ןשידיי םעניא העפשה רעשירָאטַאלימיסַא

 עטסנרע רעבָא עמַאזננַאל טכַאמ םוטנדיי ןופ סעצָארּפ-סנַאסענער

 ,טיבעג ןקיטסייג ןפיוא ייס ןוא ןשיטילָאּפ ןפיוא ייס ןטירשטרָאפ

 ַא ןיא םנה ,ןבענענ ןעלטיּפַאק עקידרעירפ יד ןיא ןיוש ןבָאה רימ

 -טנַא רעקידנעיירפרעד רקיזָאד רעד ןופ דליב א ,םרָאפ רעשינָאקַאל

 ןעוועג טשינ זיא המחלמ-טלעוו רעד ברע .םוטנדיי םענופ גנולקיוו

 -ָארּפסנַאסענער רעקיזָאד רעד ווו ,בושי ןשידיי ַא טימ דנַאל ןייק

 ַא ןפאש ,סָאמ רערענעלק רעדָא רערעסערג ַא ןיא ,טשינ לָאז סעצ

 וליפא .םוטנדיי ןקיטרָאד םעניא תוחוכ עשינויח יד ןופ גנואיינַאב

 ,ָאקָארַאמ ,סינוט ,דישזלַא ןיא ,רעדנעל עשיטָאזקע עטסטייוו יד ןיא

 ,ןַאטסינַאגפַא ,עיסרעּפ ,ןמית ,םירצמ ,ַאקיאאנעריק ,סילָאּפירט

 ןופ העפשה עקרַאטש ַא ךיז טליפ .וו .א ,א עניכ ,עידניא ,ַארַאכוב

 סָאד .ןעננומערטש עשידיײדלַאנָאיצַאנ ןוא עשיטסינויצ עיינ יד

 שיטַאמָאטּפמיס .ןכַאװרעד וצ ןָא טביוה םוטנדיי עשילַאטנעירָא

 ןצנַאנ ןופ גנוריסערעטניאראפ עסיורג יד זיא הפוקת רענעי רַאפ

 -ַאפ) ןדיי עצרַאװש טנזיוט 80 יד ןופ לרונ ןטימ םוטנדיי-טלעוו

 עטשרמולכמ ענעריולרַאפ עקיזָאד יד ןגעוו .עיניסיבַא ןיא (ןשַאל

 -ידיי רעטנַאקַאב רעד טימַאב קרַאטש ךיז טָאה "םיטבשה תרשע

 רעד ייברעד םיא טָאה ןפלָאהעג .,שטיווָאלטייפ .רד רעדנוייר רעש

 ןשילַארָאמ ןסיורג ַא 4070 18:260282 ץנערָאלפ ןיא טעטימָאק

 יד טננערבעג טָאה טעטירַאדילַָאס-טלעוװו רעשידיי רעד רַאפ ןוחצנ

 טריפעגכרוד 1914--1910 ןרָאי יד ןיא זיא עכלעוו ,עינַאּפמַאק

 יד תבוטל עקירעמַא ןופצ ןופ ןטאטש עטקיניײרַאפ יד ןיא ןרָאװעג

 ,דנַאלסור ןופ חטש ןפיוא ןדיי רענַאקירעמַא ןופ טכער עכעלרעגריב

 ןיא ענַארפנדיי .עצנַאנ יד ןרָאװעג טלָארענפיוא םעד ךרוד זיא'ס

 -ענ העפשה עסיורג רעייז ןבָאה ןדיי רענַאקירעמַא יד .דנַאלסור
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 עצנַאג יד .רעדירב עשיסור עטנלָאפרַאפ יד ןופ טסניד ןיא טלעטש
 גנוריגער ןוא טנעמַאלרַאּפ ,עסערּפ יד ,טייקכעלטנפע רענַאקירעמַא

 סָאד ייס .ףמַאק ןקיזָאד םעד טציטשרעטנוא עיטַאּפמיס טימ ןבָאה
 ןבָאה ןָאטגנישַאו ןיא טַאנעס רעד ייס ןוא זיוה-ןטנַאטנעזערּפער

 טָארדעג טָאה סע ןוא ,סעיצולָאזער עקידנכערּפשטנַא .ןעמונעגנָא

 ,דנַאלסור ןוא ןטַאטש עטקיניירַאפ יר ןשיווצ טקילפנַאק רעפרַאש ַא
 -נדיי רענַאקירעמַא ןופ חוכ ןקידנסקַאו םעד טימ ךיז קידנענעכער

 ברע) טמיטשַאב ןָאסליװ ווָארדוװו טנעדיזערּפ רעיינ רעד טָאה ,םוט |

 לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא רָאדַאסַאבמַא םוצ (גירק-טלעוו ןטשרע םעד

 גנֹואיצַאב עוויטיזָאּפ ַא טָאהעג טָאה רעכלעוו ,יוטנענרָאמ דיי םעד

 ,לארשידץרא ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידיי רעד וצ

 טָאה גנֹוגעװַאב-סנַאסענער רעשידיי רעד ןופ גנוריּפנָא יד
 .עיצַאזינַאגרֶא רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג ךיז

 ןקידלַאװעג ַא ןבענ ןרעסַאו עניילק יו ,םזינויצ ןטימ ל?עלַארַאּפ
 סָאװ ,ןעגנוגעװַאב עלַאנַאיצַאנשידיי יד ןסָאלפעגנ ןענייז ,םָארטש

 רעירפ .שיטסינויצײטנַא רָאנ רעדָא ,שיטסינויצַא ןעוועגנ ןענייז

 ןרָאװעג ןסירעגטימ רעדָא טנקֹורטרַאפ ייז ןענייז רעטעּפש רעדָא
 ןעמוקעג סָאְד זיא טרפב .םָארטש ןשיטסינויצ ןקידלַאװעג ןטימ
 -רָא ךעשיטסילַאירָאטירעט רעשידיי, רעד ייב קורדסיוא םוצ טלוב
 ןענייז .ָא .ט .י ןופ ץיּפש רעד ןיא םנה ,(.ָא .ט .י) יציבַאזינַאג

 ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עכיירסולפנייא ןוא עטנַאקַאב ןענַאטשעג

 ,(וועיק) םַאטשלעדנַאמ סקַאמ .רד ,(ןָאדנַאל) ליװגנַאז לארשי יו

 טסילאנרושז רעטמירַאב רעד ,(עשרַאוו) יקסווָאניסַאי .י טַאקָאװדַא |

 רעוט עכעלטפַאשלעזעג רענַאקירעמַא יד ,(ןָאדנַאל) ףלָאװ ןעיסול
 גנוגעֹווַאב עשיטסילַאירָאנירעט יד זיא ,ןַאמליּפש ןוא רענרעבצלוס

 1014 זיב 1906 ןופ .עיצַאזינַאנרָא עניילק ןוא עכַאװש ַא ןבילבעג

 טקיטפעשַאב .ָא .ט .י רעד ייב ?עיסימָאק עשיפַארלָאעג , יד זיא
 עיצידעּפסקע ןַא טקישעג טָאה יז .עירָאטירעט ַא ןכוז טימ ןעוועג
 ןריזינָאלָאק וצ ןַאלּפ ַא ןּפַאשעג ,(עקירּפַא ןופצ) ,אקיאַאנעריק ןיא

 ןייק עיצַארנימע ןַא טריזינַאגרָא ,(םירהנ םרא) עימַאטאּפָאזעמ
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 2 טא

 םעְּלַא םעד ןופ רעבָא .וו .א ,א (עקירעמַא םורד ןיא) ןאטסעוװלַאג
 .גנוגעװַאב יד .טַאהעג טשינ תחנ ןייק ןטסילַאירָאטירעט יד ןבָאה

 -ידיי םתס ַא ןגעו ןעגנוזָאל יד ,ןרָאװעג ןּפמורשעגנייא רדסכ זיא |

 לארשי .רעגנעהנָא ןייק ןגיוצעגוצ רעמ טשינ ןבָאה עירָאטירעט רעש
 רעריפ ןייק רעבָא ,טּפירטעלעב רעדנצנעלג ַא ןעוועג זיא ?יװגנַאז
 םזילַאירָאטירעט ןופ גנוטסעמרַאפ יד זיא ללכב .ןעוועג טשינ רע זיא
 ןעמ טָאה קיטכיר .ךַאז עזָאלטכיזסיוא ןַא ןעוועג םזיניטסעלַאּפ ןגעק
 דנַאל זיא'ס ןכלעוו ןיא עיצַאזינָאלַָאק עשידיי ַא ידכב זַא ,ןזיוועגננָא

 -ןיא עיצַאזינָאלַאק רעשידיי רעד ןופ בצמ םעד וצ ןכיירגרעד לָאז
 ןוא טלעג םימוכס עקידלַאװעג ןייז בירקמ ןעמ זומ ,?ארשידץרא
 -ץרא ןופ גנורּפשרַאפ רעקיזָאד רעד .רעקילדנעצ-רָאי ןופ טעברַא ןַא

 -ץרא רעד יבגל ץנערוקנָאק עדעי ךעלנעממוא ןכל טכַאמ לארשי |

 -ַא ךָאנ וצרעד ןוא ,הביס עקיזָאד יד .עיצַאזינָאלַאק רעקידלארשי
 -ַאירָאטירעט רעד זַא ,ןעוועג םרוג ןבָאה תובס ערעדנַא עייר עצנַאנ
 ןשידיי ןיא סולפנייא ןוא גנוווש ןדעי ןריולרַאפ דלַאב טָאה םזיל

 סָאװ ,רעוט עשיטסינויצ-ײלעוּפ ןוא עשיטסינויצ עטנַאקַאב ,ןבעל
 רעשיטסינויצ רעד ןופ קעװַא סערגנָאק ןטעביז ןכָאנ ךיילג ןענייז

 -ָאטקָא ןיא .םזינויצ םוצ טרעקעגקירוצ רעטעּפש ךיז ןבָאה ,הנחמ -
 ןיא ןויצ-ילעוּפ יד ןופ רָאּפנעמַאזוצ ןפיוא טניישרעד 1909 רעב
 -ירעט-ןטסילַאיצַאס יד ןופ רעריפ .רעד) ןיקריס ןמחנ ,רד ,קרָאידוינ

 זנוא טָאה עיצולָאװער עשיסור יד, :טרעלקרעד ןוא (ןטסילַאירָאט

 ןיב ךיא .רעדיוו זנוא טקיניירַאפ עיצולָאװער עשיקרעט יד ,טלייטעצ

 ףיוא ןיא קלאפ עשידיי סָאד זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג

 1019 רָאי םעניא ."?ארשידץרא דנַאל ןייז טימ ןדנוברַאפ דימת

 יז .םֹויק ריא ןעװעטַאר וצ וװרּפ ןטצעל םעד .ָא .ט .י יד טכַאמ
 -טסנָאמעד ַא טימ (1912 ינוי) ןיוו ןיא רָאפנעמַאזוצ ַא ּפֶא טלַאה |

 ןופ טקעיארּפ םעד טריטּפעצקַא ןוא רבק-לצרעה םוצ גנַאנ ןויטַאר
 עשיזענוטרָאּפ ַא ,ַאלָאגנַא ןיא עיצַאזינָאלַָאק רעשידיי רעסיורג ַא
 גנוריגער עשיזעגוטרָאּפ יד םנה ,רעבָא .עקירפַא ברעמ ןיא עינָאלַאק|

 ןגעװ ץעזעג םעד ןעמונעגנָא קימיטשנייא ןבָאה טנעמַאלרַאּפ ןוא
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 -יו טקעיָארּפ םעד ןופ זיא ,אלָאגנַא ןיא עיצַאזינָאלַאק רעשידיי ַא
 ּפַאלק-טיוט רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאד .ןרָאװעג טשינרָאג רעד
 עשיטסילַאירָאטירעט יד ךיז זיא דלַאב ,םזילַאירָאטירעט םעד רַאפ

 ,ןלַאפעצ ירמנל עיצַאזינַאגרָא

 .גנומערטש עשידיי-לַאנָאיצַאנ יד טנָאמרעד ןיֹוש ןבָאה רימ

 ןרָאו עטצעל יד ןיא זיא עכלעוו ,ץנעדנעט רעשיטסינויצײטנַא טימ

 עשידיי ייר רעצנַאג ַא ךרוד ןרָאװעג טריגַאּפָארּפ המחלמ רעד רַאפ

 .טעדנירג 1918 רָאי םעניא .שארב םיובנריב ןתנ .רד טימ רעביירש

 -ניא עשידיי עטסטּבַאנַאב יד ןופ רענייא ,ןָאמסיוט יכדרמ ץירפ

 61016 01812012::1 לאנרושז םעד דנַאלשטייד ןיא ןטסילַאוטקעלעט

 ןופ גנואיושנא-טלעוו ַא ,םזינויצ םעד ןגעק טרימַאלקָארּפ רעכלעוו
 -מַאז טפירשטייצ רעקיזָאד רעד םורַא .םוטנדייזֿלַא םענעפורעג ױזַא

 'עבלעוו ,רעקיטערָאעט ןוא רעביירש עלַאנָאיצַאנ-שידיי עֶלַא ךיז ןעל

 רעשידייזלַא רעייז טיול .םזינויצ םוצ גנולעטש עוויטאנענ א ןבָאה

 רעד ןופ גננוזייל עשיטסינויצ יד זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא גנואיושנא

 סָאװ ,לומרָאפ עשיטַאמַאטױא ןוא עטקַארטסבַא ןַא זיא עגַארפנריי

 רעד רַאפ .טייקכעלקריוו רעשידיי רעד יכבנל דמערפ ןוא טייוו זיא

 ַא ןרָאטקַאדער-"טאטשיירפ , יד ןפַאש גנונעווַאב רעשיטסינויצ

 "וימ רעייז טיול ןיא סָאװ ,םזיאארבעה-ןויצ ;קורדסיוא ןשיפיצעּפס

 -ןרטסנָאק קינָאל רעשיטַאמנָאד ףיוא זיולב ,עשליכשמ ןימ ַא ,גנונ
 ןוא טריזילאעדיא ןנעקַאד ןבָאה ןדיידלא יד .עיגָאלָאעדיא עטריא
 טרפב ,ןפַאשעג תולנ ןיא טרעוו ןוא זיא סָאװ ,ץלַא טריזָאעטָאּפָא
 -נדנובענוצ עפיט רעייז ךיז טמענ םעד ןֹופ .םוטנדיי-חרזמ םעניא

 -קריוו רעד ןיא ,קיטסימ רעשידיי ןוא םזישידיי ,םזידיסח יבגל טייק

 -אב א ןיולב ןעוועג עּפורג-"טַאטשיירפ , עקיזָאד יד זיא טייקכעל

 רעקילדנעצ רַאּפ ַא ןופ זיירק רעזָאלסולפנייא ןוא-טכַאמ ,רעטקנערש

 ענעדישראפ בילוצ ןענייז עכלעוו ,ןטסילַאוטקעלעטניא עשידיי

 -ויצ רעסיורג רעד ץוחמ ןבילבעג ,םימעט עשיכיסּפ ןוא עקיטסייג

 -ופ ןופ סקעלּפמָאק ןטלקיװרַאפ ַא ןיא ןבָאה ןוא הנחמ רעשיטסינ
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 -עגנָא רעייז רַאפ ןוקת ַא טכוזעג םילוּפלּפ עשיטע ןוא עשיפָאזָאל
 א / .המשנ רעשידיי רעטקיטייוו

 -סנַאסענער רעשידיי רעד ןיא העפשה רעטסנרע רעדעי ןָא
 עיצַאזינַאנרָא עשיסקאדָאטרָא עיינ יד ןבילבעג ךיוא זיא גנוגעװוַאב
 ןרָאװעג טעדנירגעג 1912 יַאמ ןיא זיא עכלעוו ,"לארשי תדוגאי
 ןופ םינקסע-טּפיוה יד .ץיװָאטַאק ןיא רָאפנעמַאזוצ םעד הףיוא

 -ערּפער ןבָאה ,רעיורב .י .רד ןוא םייהנעזָאר בקעי ,"לארשי תדוגא, }
 -ָאטרָא-סגנונערט רעטרופקנַארפ רעד ןופ עיגָאלַאעדיא יד טריטנעז
 ןעװעג ןטערטרַאפ ןענייז עיצַאזינַאגרָא רעיינ רעד ןיא .עיסקָאד

 םַארגָארּפ ריא טיול ,לארשידץרא ןופ ךיוא ,רעדנעל עלַא ןופ ןּפורג =!
 -ּרִא עשיאיײטרַאּפמוא ןַא ןייז טפרַאדעג "לארשי תדונא , יד טָאה
 טייקכעלקריוו רעד ןיא .םוטנדיי ןעיירט-הרות םעד ןופ עיצַאזינַאג
 ןקיטסייג ריא ןופ סולמנייא םעד ךרוד "?ארשי תדונא, רעבָא זיא
 ןַא טימ דנַאברַאפ רעשיטילָאּפ ַא ןרָאװעג רעיורב .י .רד רעריפ
 ןַאגרָא-טּפיוה ריא .גנוטכיר רעשיטסינויצ-יטנַא רענעכָארּפשעגסױא
 . "נסיברַאפ טימ טָאה (ןיימ םֵא טרופקנַארּפ) | 61 112
 -בוּפ ענייז ןיא טָאה רעיורב .רד ןֹוא םזינויצ םעד טפמעקַאב טייק

 טושּפ 4045 1ט4סמװקז08/סזוכ ךֹוב ןייז ןיא רקיעב ןוא סעיצַאקיל

 ןופ אנוש רעטסכעלקערש רעד זיא םזינויצ רעד, זַא ,טרעלקרעד
 רעטרופקנַארּפ יד זיא טנָאזעג יוװ ,רעבָא ."המוא רעשידיי רעד
 טלַאטשעג רעיינ ריא ןיא ךיוא ןבילבעג עיסקָאדָאטרָא-סגנונערט
 -רע רעד ךָאנ טשרע .עטקעס עזָאלטכַאמ ַא ,"לארשי תדוגא , ןופ
 ןעייר עריא ןיא ןניוצעגנירַא הדוגא , יד טָאה המחלמ-טלעוו רעטש
 קנַאד ַא זיא ןוא עּפָארייא-חרזמ ןיא ןדיי עשיסקָאדָאטרַא ןוֿפ ןסַאמ
 ךָאנ זנוא טעװ סע .ןבעל ןשידיי ןיא חוכ רעטסנרע ןַא ןרָאװעג םעד
 -כָאנ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןביירש וצ םעד ןגעוו ןעמוקסיוא
 | ,הפוקת רעקידחמחלמ

 ןעגנוגעװַאב-ָאדײסּפ ןוא ןעגנוריּפורג עלַא עקיזָאד יד יבנק
 :ןרעלקרעד טסוװַאבטסבלעז ןוא קיאור טנַאקענ םזינויצ רעד טָאה |

 עטסוװַאב-לָאנָאיצַאנ ,עיינ עצנַאנ סָאד ךיז טניפעג רעגַאל ןיימ ןיא,
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 ןריולרַאפ וליפא טָאה טיוט סלצרעה ךָאנ םזינויצ רעד ."םוטנדיי
 טייג רע רעבָא ,םענרַאפ-טכַאמ ןוא ץנַאלג ןסיורג ןקילָאמַא םעד

 ןיא ייס ןוחצנ םוצ טריפ רעכלעוו ,נעװ ןרעכיז ,ןעמַאזננַאל ןייז ךיז

 ןופ טייצ עשיאאזַארּפ א ןיא'ס .תולנ ןיא ייס ןוא לארשידץרא

 .,ןעננונעפָאה ןוא סעיזוליא עסיורג ןָא ,טעברַא רעלופימ ,רערעווש

 ןינב םעד ןופ ןטנעמַאדנופ יד ןסקַאװ נָאט רַאפ גָאט טעז'מ רעבָא

 תופוקת ןַארַאפ ןענייז גנוגעװַאב-סקלָאפ רעדעי ןיא ,ץראהו םעה
 ,רעליטש ַא ןופ תופוקת רעדיוו ןוא עוויסנעפָא רעקיטכעמ ַא ןופ

 -נעּפָא םעיינ ַא וצ תוחוכ טלמַאז'מ רעכלעוו תעב ,טעברַא רעקיאור

 הפוקת ַא ןעוועג זיא סָאװ ,טייצ-לצרעה רעד ךָאנ .גנווושפיוא ןוויס

 -סטעברַא עקיאור יד ןעמוקענ זיא ,עוויסנעפִא רעקידרדסכ ַא ןופ

 ךָאירעּפ ןקיזָאד םעד תעב ,עטלמַאזעגנָא יד .1914--1909 טייצ

 הפוקת רעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג רעטעּפש ןענייז ,סעינרענע

 ,עיצַארַאלקעד-רוּפלַאב רעד ןופ

 הפוקת רעשינַאילצרעהכָאנ רעקיאור רעקיזָאד רעד ןיא
 ענעדישרַאפ יד ךיז ןשיוצ ןפמעק ןוא סיוא ךיז ןריזילַאטסירק

 םעד ןופ ?ייט ַא זיולב םזינויצ רעד זיא יצ ,םזינויצ םעניא תוטיש

 -ערנַאב םזינויצ םעד ןעמ ףרַאד יצ ?סנַאסענער ןלַאנָאיצַאנ-שידיי

 ןפואה הזב ןוא לארשי-ץרא ןיא טעברַא-עיצַאזינַאלַָאק א וצ ןצענ

 -ויצ רעד ןיא יצ ?םוטנדיי ןלעיציּפָא ןופ ןזיירק עכייר יד ןעיצוצ

 ןוא דיחי ןשיטסינויצ ןופ ןבעל םעניא עיצולָאװער עפיט ַא םזינ

 עשידיי עקינעי יד רַאפ ןינע ןַא זיולב רע זיא רעדָא לארעביא ?לכ

 תופידר עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ בילוצ ןזומ סָאו ,םיצובק

 -וטלוק ַא טימ ןקיניײרַאּפ םזינויצ רעד ךיז טזָאל יצ ?ןרעדנַאװסיױא

 -ַאטשעג ןענייז ןגַארפ עכעלנע ןוא עקיזָאד יד ?עיצַאלימיסַא רעלער
 -רַאפ ,גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ םויה רדס םעד ףיוא ןענ
 .קיטקַארּפ ןוא עירָאעט רעכעלגעט-גָאט רעד ןיא הבושת ַא קידנגנַאל
 יד ךרוד טריפ טייקידנעווטיונ רעקיזָאד רעד טימ ךיז קידנענעכער

 ןיא סערגנָאק ןטנעצ ןפיוא ןרָאװעג טלייוועג זיא סָאװ ,גנוטייל עיינ

 יד , ןַאגרָא-לַארטנעצ םעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא עטעקנַא ןַא ,לעזַאב
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 עטנַאקַאב ךיז ןקילײטַאב עטעקנַא רעד ןיא ,(1912 ביוהנֶא) "טלעוו

 ,ןרעלקרעד ייז ןופ לייט ַא ,רעקיטערָאעט ןוא םיגיהנמ עשיטסינויצ

 "יא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןרעדנע וצ ןַארַאפ טשינרָאנ ןיא'ס ןזַא

 עקיטציא זיב יד ףיוא ןרָאװעג טרילומרָאפ זיא עכלעוו ,עיגָאלָאעד

 -עלטנירג א קיטיונ זיא'ס ןַא ,ערעדנַא ןטלַאה ןגעקַאד .ןסערגנָאק

 סָאװ ,ןעגנוניימ ןרעה ךיז ןזָאל סע .םזינויצ םעניא ןיכרע יונש רעכ

 .י .מ ,רעבוב ןיטרַאמ ,םעה דחא ןופ ןרָאװעג טסולפנייאַאב ןענייז

 טייקנדישרַאפ יד .ערעדנַא ןוא םיובנריב .נ ,רד ,יקסוועשטידרעב

 ,טיירטש םעד ןיא קורדסיוא םוצ טלוב טמוק גנוסַאפפיוא רעד ןופ

 ןיא ןעמוקעגרַאפ המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ברע זיא רעכלעוו

 -ָאיזיווער , ןוא "ןלַאקידַאר, ענעפורעג ױזַא יד ןשיווצ דנַאלשטייד

 ,ןעמענ עקיבלעז יד ןופ ןעיײטרַאּפ .טימ ןשימרַאפ וצ טשינ) ."ןטסינ

 -למ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ,רעטעּפש ןפַאשעג ךיז ןבָאה סָאװ

 ביחמ ויא םזינויצ רעד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה עטשרע יד .(!המח
 ןכעלנעזרעּפ רעייז ןיא ךיוא תוהמ ןלַאנָאיצַאנ ַא וצ רעגנעהנָא ענייז

 ןטסינָאיזיװער יד ןגעקַאד .וו .א .א רעדניק יד ןעיצרעד םייב ,ןבעל

 רוטלוק עלַאנָאיצַאנ ַא טגנַאלרַאפ םזינויצ רעד זַא ,טהנעטעג ןבָאה

 עקיזָאד יד .רעדנעל-תולג יד ןיא טשינ רעבָא ,לארשידץרא ןיא זיולב

 רעד ןיא) לקיטרַא ןַא בילוצ ןרָאװעג ןפורעגסיורַא זיא קימעלָאּפ

 .וא ןיײזטסוװַאב-םַאטש,) רעמיײהנעּפָא ץנַארפ .,פָארּפ ןופ ?טלעוו,

 ,ןזייווַאב וצ טוװרּפ רבחמ רעד ןכלעוו ןיא ,("ןייזטסוװַאבסקלַאפ

 ַא רעבָא ןײזטסוװַאב-םַאטש ןשידיי ַא ןבָאה ןדיי-ברעמ יד זַא

 -סקלָאפ (.ו .א ,א ןשילגנע ,ןשיזיוצנַארפ ,ןשטייד) ןשידיי-טשינ

 -םַאטש ןשידיי ַא ייס ןציזַאב ןדיי-חרזמ יד ןגעקַאד ,ןײזטסוװַאב
 -וצ םעד ףיוא .ןייזטסווװַאב-סקלָאפ ןשידיי ַא ייס ןוא ןיײזטסוװַאב

 ,(1914 ינוי ןיא) קיצּפייל ןיא ןטסינויצ עשטייד יד ןופ רָאפנעמַאז

 עלַאקידַאר יד ןשיווצ עטַאבעד עכעלטפאשנדייל ַא ןעמוקעגרָאפ זיא

 -נעּפָא ,פָארּפ ,עטצעל יד דצמ רענדערטּפיױה יד .ןטסינָאיזיוװער ןוא

 טלקיװטנַא רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןבָאה ןַאמעדירפ .א ,רד ןוא רעמייה

 ךיז ןזָאל עיצַאלימיסַא עלערוטלוק ןוא םזינויצ זַא ,קנַאדעג םעד
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 -ֿפעוו ,עיצַאלימיסַא עניימעג יד ּפָא טפרַאװ רעמיײהנעּפָא .ןקיניירַאֿפ
 רע רעבָא .עדמערפ ייב ערעירַאק ןכוז וצ ןדיי םעד טּפוטש עכי

 ןייק טשינ ןיב ךיא , .עיצַאלימיסַא עלערוטלוק יד טקידייטרַאפ

 .-וצ רעקיצּפיײל ןפיוא טרעלקרעד רעמײהנעּפָא טָאה ,"רָאטַאלימיסַא
 שטייד ַא ןיב ךיא ,טרילימיסַא ךָאד ןיב ךיא רעבָא , ,רָאּפנעמַאז

 ןשידיי ןיימ טימ ריצלָאטש ךיא יוװ טקנוּפ ,ץלָאטש ףיורעד ןיב ןוא
 ןופ ןדָאב ןפיוא טסעפ ןעייטש טניירפ עניימ ןוא ךיא .םַאטשּפָא

 גנומענַאב-טלעוװ עלַאנָאיצַאנ-שטייד רעזנוא ןוא םַארגָארּפ רעלעזַאב
 .טָאה ןַאמעדירפ ,א ,רד ."ןטסינויצ עטוג ןייז וצ טשינ זנוא טרעטש

 סָאװ ,טסינויצ ַא ןופ ןימאמדינא רעלַאנָאיצַאנ רעד זַא ,טרעלקרעד

 ײטרַאּפ יד טשינ טריסערעטניא ?קשיייטרַאּפ םעד טלָאצעננייא טָאה

 -ָאיצַאנ-שידיי ַא ןפַאש וצ ךעלגעממוא זיא דנַאלשטייד ןיא זַא ןוא

 -ּפִא רָאפנעמַאזוצ רעקיצּפייל רעד טָאה ךעלריטַאנ ,רוטלוק עלַאנ

 וצ ןיוש ןעוװעג ןענייז סָאװ ,ןעגנואיושנא עקיזָאד יד ןפרָאװעג

 -ויצ עשטייד עשיטקַארּפ ,עטסקיסעמעג יד רַאּפ וליפא ?שיטקַארּפ,

 ןעגנוניימ עקיזָאד יד ןעוועג ןענייז שיטַאמָאטּפמיס רעבָא .,ןטסינ

 ַא טריגַאּפָארּפ ןבָאה עכלעוו ,םזינויצ םעניא ןזיירק עסיוועג רַאפ
 טּפָא ךיז ןבָאה םעד בילוצ .םזילַאמינימ ןשיטסינויצ ןעמעװקַאב

 ,לשמל .סעיצַאוטיס עלַאסקָאדַארַאּפ ןפַאשענ גנוגעװַאב רעד ןיא
 םענעסיברַאפ ַא ןיא ןענַאטשעג ןענייז ןטסינויצ רעניוו יד תעב

 -עיצַאלימיסַא ןלעיציפָא ןופ רעטערטרַאפ םעד טימ ּפמַאק ןשיטילָאּפ

 -סוטלוק רעניוו רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד) ןרעטש .א ,רד םוטנדיי

 ,ןעעזעג ןרעטש .רד ןיא דָארג ןטסינויצ עכנַאמ ןבָאה (עדניימעג

 רעד ןוא לארשי-ץרא רַאפ עיטַאּפמיס רעשינָאטַאלּפ ןייז בילוצ

 עשיטקַארּפ יד .ינויצ ןוא דיי ןעיירט ַא ,ךַארּפש רעשיאערבעה

 הנחמ עשיטסינויצ יד טָאה לארשי-ץרא ןיא טעברַא-עיצַאזינָאלַאק
 ,םידיחי ןוא ןעניירַאפ עשירָאטַאלימיסַא טימ טריפעגנעמַאזוצ טפָא

 טימעג טכייל ַא טימ ןעמ טָאה םימעט עשיטסינוטרָאּפָא בילוצ

 ןוא ןטסינויצ ןשיווצ ןצענערג עשיגָאלָאעדיא עפיט יד טשיוורַאפ

 טלוב ךיוא זיא סָאד .לארשי-ץרא ןיא עיצַאזינָאלַאק-בבוח םתס
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 "ספליה , ןטימ טעברַאטימ רעננע רעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג

 ײסַא עשידיי-שטייד ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא ,"ןדיי עשטייד ןופ ןיירַאפ

 -רעד עלַאנָאיצַאנ עקידנעיירפרעד ַא ןעוועג ןכל זיא'ס .ןרָאטַאלימ

 ןיא ןכָארבעגסיױא ןַאטנָאּפס זיא 1913 רָאי םעניא ןעװ ,גנונייש

 רענעלּפ עשטייד-שירָאטַאלימיסַא יד ןנעק םערוטש ַא לארשידץרא

 -ניא רעשיטסינויצ רעטנוזעג רעד .הפיח ןיא םוקינכעט םעד ענונב

 טימ טעברַאנעמַאזוצ רעכעלדעש רעד ןנעק טרילעבער טָאה טקניטס

 | ,ןרָאטַאלימיסַא יד
 ןענייז עיצַאזנַאגרֶא רעשיטסינויצ רעד ןיא בצמ םעד טימ

 יד .גנוגעװַאב רעד ןופ ןלייט עסיוועג ןעוועג ןדירפוצמוא עקַאט

 םוש ןייק ןעמונעגנָא טשינ רעבָא טָאה טייקנדירפוצמוא עקיזָאד

 -עג טלייועג זיא סָאװ ,גנוטייל עיינ יד .םרָאפ עשירָאטַאזינַאנרָא

 יד טשרעהַאב ירמנל טָאה (1911) סערגנָאק ןטנעצ ןפיוא ןרָאװ

 עשיטקַארּפ , פ ןופ ןענַאטשַאב זיא .גנוטייל עיינ יד .עיצַאזינַאגרָא

 ָאטטָא .פָארּפ) עשטייד ןעוועג ןענייז ייווצ עכלעוו ןופ ,"ןטסינויצ

 רָאטקיװ .רד) עשיסור יירד ןוא (עקטנַאה רוטרַא .רד ןוא גרוברַאװ |

 -ַאב םעד טיול .(ווָאלָאקָאס םוחנ ןוא ןיוועל .ש ,.רד ,ןהָאסבָאקַאי

 ימַָאק-סנָאיצקַא ןופ טנעדיזערּפ רעיינ רעד זיא סערגנָאק ןופ סולש

 ,סערגנָאק ןכרוד טשינ ןרָאװעג טלייוועג (גרוברַאװ .ָא .פָארּפ טעט

 -רָאפ ןוא רעקיאור ַא ,גרוברַאװ .ּפָארּפ .אפוג .ק ,א םעד ךרוד רָאנ

 -במַא עשיטילָאּפ ןופ ןעוועגנ טייוו זיא רעכלעוו ,רעטרעלעג רעמענ

 עלַא ןופ סעיטַאּפמיס יד ןעניוועג וצ ןענַאטשרַאפ דלַאב טָאה ,סעיצ

 ץיז ריא טַאהעג טָאה גנוטייל עיינ יד .םזינויצ םעניא ןעגנוריּפורג

 -סינויצ עלַא ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא ןענייז סע וװ ,ןילרעב ןיא

 זיא רעכלעוו ,דנָאפ-לַאנָאיצַאנ םעד ץוח ַא) .ןלעק ןופ ןטמַא עשיט

 .(ןלעק ןיא רעמייהנעדָאב .מ .רד ןופ ןרָאװעג טריפעג רעטייוו

 רעטערטרַאפ רעשיטילָאּפ רעקיטציא זיב רעד ,ןהָאזבָאקַאי ,וו .רֹד

 "ייל רעד ןופ רעציזרָאפ-עציװ ןרָאװעג זיא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא

 ,עקטנַאה .ַא ,רד טריפעג טָאה טרָאסער ןלענָאיצַאזינַאנרַא םעד .גנוט

 זיא רעכלעוו ,טַאקָאװדַא רענילרעב רעשינרענע ןוא רעקיאעפ ַא
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 "ויִצ עשטייד יד ןופ רעציזרָאפ רעד ןרָאװעג ןיועמייהנעדָאב ךָאנ
 ַא ,ץטעל .ש .רד ןעמונעגרעביא טָאה טעברַא-רוטלוק יד .ןטסינ
 -נענימָארּפ יד ןופ רענייא ,רָאטַאנַאּפָארּפ ןוא רענדער רעטריטנעלַאט
 -ַאב קרַאטש ךיז טָאה ןיוועְל .רד .טייצ רענעי וצ ןטסינויצ עטסט
 ןוא לארשי-ץרא ןיא קרעוו-לוש ןשיאערבעה .ןופ יובפיוא םייב טימ'

 םעד רַאפ ןעלטימ-טלענ עסיורג יד ןפַאש וצ ןפלָאהעגטימ טָאה

 ןפיוא טעטסיילעג ליפ טָאה טָטלָאקָאס םוחג ,םוקינכעט רעהפיח
 -עמַא ןייק עזייר ןייז .טיבעג ןשיטסידנַאגַאּפָארּפ ןוא ןשיטסיצילבוּפ

 ןֶא .ןצונ ןסיורג ַא טגנערבעג ךַאז רעשיטסינויצ רעד טָאה עקיר

 ,ץנעדַאק ריא ןופ ךשמב טעטסיילעג ךס ַא גנוטייל .עיינ יד טָאה קפס

 עיצַאזינַאגרָא יד ,(1915) סערגנָאק ןטפלע ןוא ןטנעצ םעד ןשיווצ
 -ָאצ-לקש ןופ לָאצ יד ,ןרָאװעג טרינילּפיצסיד ןוא טיובעגסיוא זיא

 ,ןעוועג רעסערג ךס ַא טלָאװ יז) טנזיוט 130 טכיירגרעד טָאה רעל'
 "עג ןענייז ןסנַאניפ יד ,(דנַאלסור ןיא סעיסערּפער יד טשינ ןעוו

 -ניא ךיז טָאה רוטַארעטילײײטרַאּפ ןוא עסערּפ יד ,ןרָאװעג טנדרָא

 רעד רעטנוא ,טָאה ?לארשי-ץרא ןיא טעברַא יד ,טלקיװטנַא וויסנעט

 טכַאמעג ,ןיּפור רוטרַא ,רד ןטריטנַאלַאט ןוא ןשינרענע ןופ גנוריפ

 .-יו) ןט-11 םוצ ןעמוקעג זיא גנוטייל רענילרעב יד .ןטירשטרָאפ

 זַא ,רעכיז ךיז ייב ןעוועג זיא יז ,ןדירפוצטסבלעז סערגנַאק (רענ

 עטצעל יד ךשמב גנוטסייל ריא ןענעקרענא טעוו סערגנָאק רעד

 ,זיא סָאװ ,ןטסינויצ עשיטילַאּפ יד ןופ עיציזָאּפָא יד .רָאי ייווצ

 ןוא תונעט עריא טימ טָאה ,טריזינַאגרָא ןעוועג טשינ ,טגָאזעג יו

 ןשיטסינויצ םעד ףיוא העּפשה עּפַאנק רעייז ַא טַאהעג ןפרווורָאפ

 ס'לצרעה ףיוא ךיז קידנפורַאפ ,ןטסינויצ עשיטילַאּפ יד .םלוע
 רעד ןיא טָאה יז זַא ,ןפרַאװענראפ גנוטייל רעד ןבָאה ,השורי
 ןרױלרַאפ ןוא ןסעגרַאפ טעברַא רעכעלניילק ,,רעכעלגעט-גָאט

 -יֿפ ."עשיטקַארּפ/ יד .ליצ ןשינַאלצרעה ןסיורג םעד -
 יבנל ןיא -- ןטסינויצ עשיטילַאּפ יד ט'הנעטעג ןבָאה -- גנוט
 גנוזָאלפ רעכעלדעש ןוא רעשלַאפ רעד ןעגנַאנעגכָאנ םזינויצ םעד

 זַא ,(ןייטשנרעב דרַאודע רעריפ-ןטסילַאיצַאס ןטמירַאב םעד ןֹופ)
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 -גָאט יד בילוצ ."ץלַא זיא גנונעוַאב יד ,טשינרָאג זיא ליצ רעד,
 ןעוװעג בירקמ ַאזלַא ןעמ טָאה גנונעװַאב רעד ןופ ןטיונ עכעלגעט

 .םזינויצ ןש'הכולמ םעד ןופ ליצ םעד :גנוגעװַאב רעד ןופ המשנ יד

 רעטייו גנוטייל רענילרעב רעד ןבָאה ןטסינויצ עשיטילָאּפ יד

 ןריפ וצ קיאעפמוא תוהמ ןצנַאנ ריא טימ זיא יז זַא ,ןפרָאוװעגרָאפ

 עקיזָאד יד .גנוסַאפיוא ס'לצרעה טיול קיטילָאּפ עשיטסינויצ יד

 -קַארּפ עכעלניילק יד .טכערעגנ ןעוועג ,זייוולייט ,ןענייז ןפרווודאפ

 ,גנוטייל רעיינ רעד ןופ םעטסיס רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,טייקשיט

 ַא ןָאק רעכלעוו ,טירש ןלאקיזיר ןדעי רַאפ טַאהענ ארומ טָאה

 -ץרא ןיא טעברַא רעשירָאטַאזינַאלַאקלאער רעד ןעננערב ןדָאש

 רַאפ ןטלַאהעג ןכַאזטַאט עקידנעײטשַאב יד ָאזלַא טָאה'מ ,לארשי |

 גנוטייל יד .קיטילָאּפ רעשיטסינויצ רעד ןופ דוסי ןקיצנייא םעד

 "רעד זיא ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד ,ןילרעב ןיא טאהעג ץיז ריא טָאה

 עשיטסינויצ עֶלַא ןוא סערננָאק רעד ,ךַארּפש רעשטייד ןיא ןעניש

 ,ערעפסָאמטַא רעשטייד רעד ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב ןענייז ןטמַא
 סָאד .ןטסינויצ עשטייד ןעמונראפ ןבָאה סנטסָאּפ עטסקיטכיוו יד

 ,קורדנייא םעד ןפַאש ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע ןיא טזומעג טָאה

 -ּפיד רעשטייד רעד ןופ גייצקרעוו ַא ןרָאװעג זיא םזינויצ רעד זַא

 -יבבוח עקיטכענ) "ןטסינויצ עשיטקַארּפ  עשיסור יד .עיטַאמָאל

 -שטייד יד לייוו ,ןעוועג םיכסמ בצמ ןקיזָאד םעד ףיוא ןבָאה (ןויצ

 עסיוועג א טכעלגעמרעד ?ייוורעד טָאה עיצַאטנעירָא עשיקרעט

 לעוװש רעד ףיוא קידנעייטש ,לארשידץרא ןיא טעברַא-עיצַאזינָאלָאק

 טשינ 'ןטסינויצ עשיטקַארּפ , יד ןבָאה ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ

 -עמשעצ טעוו סָאו ,םערוטש-טלעװ ןטנעֶאנ םעד ןעזעגסיוארָאפ |

 יד ךיז ןבָאה ,ןגעקַאד .דנַאלשטייד טימ ןעמַאזוצ ייקרעט יד ןרעט

 טניוווװעג סנטסיימ ןבָאה עכלעוו ,םזינויצ ןשיטילַאּפ ןופ םיגיחנמ

 / -יס-טלעוו רעד ןיא טריטנעירָא טוג ,ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע ןיא

 טימ ךיז ןדניברַאפ עגנע סָאד ןטלאהעג ןכל ןבָאה ייז .עיצַאוט
 טָאה עסערּפ עשילגנע יד .ךעלרעפעג רַאפ ייקרעט ןוא דנַאלשטייד

 ישטייד ןופ ןינע ןַא ןרָאװעג זיא םזינויצ רעד זַא ,ןבירשעג ןפָא
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 ןיא טָאה ןָאדנַאל ןיא ץנעוורעטניא ןוא עזייר סווָאלָאקַאס) דנַאל
 עשיטילַאּפ יד .(העּפשה עּפַאנק ַא טַאהעג טכיזניה רעקיזָאד רעד
 -ַאּפ ןרעדנוזַאב א ןפאש לָאז'מ זַא ,טגנַאלרַאפ ןכל ןבָאה ןטסינויצ

 -ַאּפ ןופ לָאז רעכלעוו ,שארב ױדרָאג ססַאמ טימ טעטימָאק ןשיטיל

 יד ,ןעגנוריגער יד טימ ןתמו אשמ ןשיטילַאּפ םעד ןריפ סיוא זיר |

 רעד תעשב .ןעוועג םיכסמ טשינ ףיורעד טָאה גנוטייל רענילרעב
 םעד ןגעק ,יודרָאנ סקַאמ טָאה ,ןָאדנָאל ןיא ץנערעפנַאקדןַאללַאב
 "סמייט , .נָאדנַאל ןיא טקורדעגּפָא ,גנוטייל רענילרעב רעד ןופ ןליוו

 טגנַאלרַאפ ןיא'ס ןכלעוו ןיא ,ווירב ַא (1912 רעבמעצעד ןיא)
 ןטַאלוטסָאּפ יד ןרעהסיוא לָאז ץנערעפנַאקדןַאקלַאב יד זַא ,ןרָאװעג

 .,תוכולמ עֶלַא יבגל לַארטיינ ןענייז ייז םגה סָאװ ,ןטסינויצ יד ןֹופ
 -ןַאקלַאב יד ןופ גנוזייל רעד ןיא טריסערעטניארַאפ ךָאד ייז ןענייז

 סקַאמ , :ןבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא ווירב רעד .ןגַארפ-חרזמ ןוא

 םעד טימ ."סערגנַאק-ןטסינויצ ןט-10 ןופ טנעדיזערּפ רעד ,יױדרָאנ

 גנוטייצ-טלעוו רעסיורג רעד ןיא עיצַאקילבוּפ ס'יודרָאנ טָאה

 -ייל רענילרעב יד .רעטקַארַאכ- ןלעיציפָא ןַא ןעמוקַאב "סמייט,
 -עג טָאה יז ,ןעוועג טכַארבענפיוא קרַאטש םעד בילֹוצ זיא גנוט

 -ייא ןַא ףיוא ןביֹוהנָא טשינ רָאט יודרָאנ סקַאמ וליפַא זַא ,ןטלַאה
 טָאה גנוטייל רעד ןופ ןזיירק יד ןיא .טירש עשיטילָאּפ טנַאה רענעג

 -סינויצ-יטנַא ןפורסיורַא ןָאק ווירב ס'יודרָאנ זַא ,ןזיוועננָא ןעמ
 -לַאב ענעריולרַאפ יד ךָאנ זיא עכלעוו ,ייקרעט דצמ תורזג עשיט

 ןטסינויצ עשיטילַאּפ יד .טציירעג קרַאטש ןעוועג תומחלמ-ןַאק
 ןסיורג ַא ןעגנַאגַאב זיא גנוטייל יד זַא ,טרעפטנעעג ףיורעד ןכָאהי

 יד טצונעגסיוא טשינ טָאה יז סָאװ ,םעד טימ רעלעפ ןשירָאטסיה

 -םיוא םורָאפ ןשיאעּפָארייא םעד ףיוא ידכב ,ץנערעּפנַאק-ןַאקלַאב
 | ,םעלבָארּפ ןשיטסינויצ ןצנַאג םעד ןלָארוצ

 זיא לארשי-ץרא ןיא טעברַא-עיצַאזינַאלָאק רעד עגונב ךיוא

 עשיטיִלָאּפ יד ןשיווצ דישרעטנוא רעלעיּפיצנירּפ רעפיט ַא ןעוועג
 טקנוּפדנַאטש ןשינַאילצרעה םעד ,ןטסינויצ עשיטקַארּפ יד ןוא

 ,יודרָאג סקַאמ טקירדעגסיוא רָאלק טָאה גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא
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 א זיא סעיסעצנָאק ערעכיז ןָא עיצַאזינַאלַאק ַא, :קידנרעלקרעד

 הנכס ַא ןרעוו ןָאק יז ,ןשטנעמ-טפול ןופ טעברַא-טפול ַא ,םָאטנַאפ

 ןשיטילָאּפ םעד ןופ ןעגנובערטשַאב עלַאיַאל ןוא ענעפָא יד רַאפ

 ןופ רעננעק ןעוועג טשינ ןענייז ןטסינויצ עשיטילָאּפ יד ,"םזינווצ

 ןבָאה ייז ,לארשייץרא ןיא טעברַא רעשיטקַארּפ רעכעלגעטנָאט רעד

 ןפַאש וצ ןעימַאב ךיז ןעמ לָאז קיטייצכיילג זַא ,טגנַאלרַאפ רעבָא
 ייז .רוסי ןכעלטכער-שיטילַאּפ ַא טעברַא-עיצַאזינַאלַָאק רעד רַאפ

 -ץרא ןיא טעברַא עשירָאטַאזינַאלַאקטתס ַא זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה

 טשינ םויק ןייק ןָאק ,ןויצ-יבבוח ןֹופ רעטסומ םעד טיול ,?ארשי

 ןיא ,םזינויצ ןופ ןסערעטניא יד וצ ץַאזנגעק ןיא טייטש ןוא ןבָאה

 -ירק ףרַאש ךיוא ןעמ טָאה ןטסינויצ עשיטילַאּפ יד ןופ ןזיירק יד
 ןעמ ,?ארשיזץרא ןיא םעטסיס-עיצַאזינָאלַָאק ןצנַאג םעד טריקיט

 -רַא עשיטקַארּפטשינ עשירעדנעושרַאפ יד ףיוא ןזיוועגנָא טָאה

 -עטשטפירש בורל) ןטסינויצ עשיטילָאּפ יד רעבָא .ןדָאטעמ-סטעב

 םוש ןייק ןזיוועגסיורַא טשינ ןבָאה (טייל-ץנַאניפ ,עטרעלעג ,רעל

 ַא טימ טנגוננַאב ךיז ןבָאה ייז .טעטיוויטקַא עשירָאטַאזינַאגרָא

 -נייא רעד .גנוטייל רעד יבנל קיטירק רעפרַאש רעקינייוו רעדָא רעמ

 ןריזינַאגרָא וצ ןעוועגנ תלוכיב תמאב זיא רעכלעוו ,ייז ןופ רעקיצ

 ךיילנ טָאה רע רעבָא .ןָאוּפלָאװ דוד ןעוועג זיא ,עיציזָאּפָא יד

 עיינ ןייק ןפַאש טשינ ?יוװ רע זַא ,טרעלקרעד סערגנָאק ןטנעצ ןכָאנ

 -ענָאיציזָאּפָא יד ןריזינַאגרַא טשינ טעװ ןוא םזינויצ םניא ײטרַאּפ

 ןענייז ,ןסַאמסקלָאפ עשידיי עטיירב יד ןופ ןסירעגּפָא ,ןזיירק על

 העּפשה ןָא ןבילבעג ,םישרוי ס'לצרעה ,םיגיהנמ עשיטילָאּפ יד

 קידנציטש ,גנוטייל רענילרעב יד .םזינויצ םניא טכַאמ רעד ףיוא

 -ַאג ,דנַאלסור ןיא סעיצַאזינַאנרַא עשיטסינויצ עסיורג יד ףיוא ךיז

 יד טשרעהַאב ירמנל טָאה ,עינעמור ,דנַאלשטייד ,ךיירטסע .,,עיציל

 ןעמוקעג גנוטייל רענילרעב יד ןיא סערגנָאק ןטפלע םוצ .עגַאל

 עטצעל יד ןבענרעביא טנעה עריא ןיא לָאז'מ זַא ,גנַאלרַאפ ןטימ
 טָאה םעד ןגעוו .וסנַאב יד :;ןטסינויצ עשיטילָאּפ יד ןופ עיציזַאּפ

 -נָאק ןטסנעאנ ןפיוא טכַאלש עקידנדישטנַא ןַא ןעמוקרָאפ טפרַאדעג
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 -רָא-טשינ סערגנָאק םוצ ןעגנַאגעג זיא עיציזָאּפָא יד רעבָא ;סעהג

 -יֵלֲאֹּפ יד ןופ לייט ַא .תוחוכ ענענייא ןיא ןביולנ ןָא ןוא טדיזינַאג

 -רַאפ ,ןעמוקעג טשינ סערגנָאק םוצ ל?לכב ןענייז ,ןטסינויצ ?עשוט
 םוצ ןענייז ןעמוקענ טשינ .ףמַאק ןדעי ףיוא שארמ :קידנטּפֹוצ

 ,רד ,יודרָאנ סקַאמ :רענַאילצרעה עטנענימָארּפ יד סערגנָאק 1

 -נָאק םעד ברע .יקצענעמערק .י ,זניא ,קערָאמרַאמ רעדנַאסקעלַא

 ןטלַאהעג ,גנורעייפ-לצרעה רעד תעב ,זירַאּפ ןיא ױדרָאנ טָאה סערג

 טָאה רע רעכלעוו ,גנוטייל רענילרעב רעד ןנעק עדער עפרַאש ַא

 עקיניזטכייל ,עטכעלש ַא ןוא ץנעלָאדניא עשיטילָאּפ ןפרָאװעגרָאפ

 - ,.לאדשי-ץרא ןיא טפַאשטריװ

 ףאגנעזיד ריאמ

 יב (1937---1861)

 יי .רעטשרע ריא ןוא (009 .ו ןוא) ביבא-לת ןופ רעדנורגַאבטוימ !

 ' רעטסיומרעגריב
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 סערגנַאק רעשיטסינויצ רעטפלע רעד (9
 ןיוו ןיא

 -צעל רעד ןעוועג זיא סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטפלע רעד

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רע .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ רעט
 "עג ,.1918 רעבמעטּפעס 9 - 2 םעד ןשיוװצ טייצ רעד ןיא ,ןיו

 טסעג רעטנזיוט ןוא ןטאנעלעד 200 ןענייז סערגנָאק םוצ ןעמוק

 | ,לארשי תוצופת לכמ

 ירַאװ ָאטטָא .פָארּפ טעטימָאק-סנָאיצקַא ןופ טנעדיזערּפ רעד

 רעכעלריפסיוא ןַא טימ גנוציז עכעלרעייפ עטשרע יד טנפע גרוב

 רעד ןיא ךיז ןעלמַאזרַאפ רימ :טרעלקרעד רע רעכלעוו ןיא ,עדער
 ס'לצרעה טייז רָאי 1/ יד ךשמכ .לצרעה רָאדָאעט ןופ טָאטש

 ַא וצ ןסקַאװענסיױוא עיצַאזינַאנרַא עשיטסינויצ יד זיא ןטערטפיוא

 טימ .ןבעל ןשידיי םניא חוכ ןקיטסייג ןוא ןשיטילָאּפ ןקיטכעמ |

 -רעד ןייז לָאז ,גיהנמ ןסיורג רעזנוא רימ ןענָאמרעד טײקרַאבקנַאד

 ןיא ָאד .ןעגנולדנַאהרַאּפ-סערגנָאק יד ןשרעהַאב טסייג רענעביוה|
 -ַאנ יד ייב גנוציטשרעטנוא עטשרע יד ןענופעגנ ?צרעה טָאה ןיוו

 -ןויצ רעייז ןיא ןענייז סָאוװ ןעניײרַאפ-ןטנעדוטס עשידיידלַאנָאיצ

 ץרּפ ןופ גנוקריוו רעד ךרוד ןרָאװעג טקרַאטשעג גנורעטסיײנַאב

 ןקידרעטייװ םניא ,ןַאד טנַאמרעד גרוברַאװ .זערּפ ;ןיקסנעלָאמס
 רעד ןיא ןפַאשַאב ךיז טָאה עכלעוו ,ענַאל יד ,עדער ןייז ןופ לייט

 ,קלָאפ עשידיי סָאד .תומחלמ-ןַאקלַאב ענעריולרַאפ יד בילוצ ייקרעט

 -יקרעט רעד ראפ עיטַאּפמיס רעטלַא ןייז ןבילבעג יירט זיא סָאװ

 טעוו ךייר עשינַאמָאטָא סָאד זַא ,טפָאה ,המוא ןוא הכולמ רעש

 עשיקרעט יד ןריפ טעוו ןוא סיזירק ןרעווש םעד ןייז רבוג דלַאב

 -ץרא ןיא טעברַא רעזנוא .גנואיינַאב רעלערוטלוק ַא וצ רעדנעל

 רעקיזָאד רעד ןייז קיפליהייב סָאמ רעסיורג א ןיא טעוװ ל?ארשי

 יד ןיא זַא ,ןריטַאטסנַאק טייקנרירפוצ טימ ןענָאק רימ .גנואיינַאב

 םעד ןיײטשרַאפ ֹוצ ןֵא ןעמ טביוה ןזיירק עשיקרעט עדנבעגסָאמ
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 רעזנוא ,גנונעװַאב רעזנוא ןופ רעטקַארַאכ ןלַאיָאל ןוא ןכעלדירפ
 דָאירעּפ ןקיטציא ןיא זיא סָאװ ,?ארשי-ץרא ןיא טעברַא עלַאער
 רעכעלטנפע רעד ןזיוװעג טָאה ,םזינויצ םנופ דוסי רעד ןרָאװעג
 זיא'ס ..ןייג ןלעו רימ ןכלעוו ,געוו םעד ייקרעט רעד ןיא גנוניימ
 טעברַא רעזנוא טימ ןעגנערב רימ ןכלעוו ,ןצונ רעד ןרָאװעג טלוב
 .גנורעקלעפַאב רעשיבַארַא רעד ,םינכש ערעזנוא ןֹופ דנַאל םעד
 םישעמ עלַאער ערעזנוא ןבָאה טלעוו-רוטלוק רעצנַאג רעד ייב ךיוא
 .םָארּפ ,עיטַאּפמיס ןוא שינדנעטשרַאפ ןענופעג ?ארשי ץרא ןיא |

 -יטסינויצ עטסקיטכיוו יד ןגעוו קילברעביא ןַא ןַאָד טיג גרובראוו
 טנָאמרעד רע .לארשידץרא ןיא סעיצוטיטסניא ןוא ןעוטפיוא עש
 ,םילשורי ןיא טעטיזרעווינוא רעשיאערבעה רעד ןגעװ ןַאלּפ םעד|

 ןוא ,גנוטסייל רעקיטציאזיב רעד ןופ ןיורק יד ןייז ףרַאד סָאװ
 ןייז ךישממ זיא םזינויצ רעד :רעטרעוו יד טימ עדער ןייז טסילש

 רעקיטציא רעד זיא רַאפרעד זייװַאב ַא ,םוטנדיי םניא געוו-ןוחצנ !

 רעזנוא ןופ ץנַאלג ןוא חוכ םעד טריטסעפינַאמ רעכלעוו  ןסערגנָאק

 | | - ,גנוגעווַאב

  (ן'יודרָאנ טאטשנא) טָאלָאקָאס םוחנ טלַאה ן'גרוברַאװ ךָאנ

 .ןיא'ס .ַארָאּפסַאיד ןיא עגַאל רעשידיי רעד ןגעו טַארעּפער םעד
 רעשידיי רעד ןופ דליב ַא --- וָאלָאקַאס טגָאז --- ןבעג וצ רעווש

 והות ַא זיא ַארַאּפסַאיד יד .רעדנעל-תולג יד ןיא טייקכעלקריוו
 -ידיי עקיצנייא יד זיא סערגנַאק רעשיטסינויצ רעד רעבָא ,והובו

 -םיוא בַאטשסאמ-טלעוו ַא ןיא ןָאק'מ רעכלעוו ןופ ,ענובירט עש

 טשרעה גנומיטש עקירעיורט ַא ,םעלבָארּפ ןשידיי ןצנַאג םעד ןלָאר
 -ימרעטסקע עשימָאנַאקע יד ןוא תופידר יד ,ןסַאג עשידיי יד ןיא
 רעזנֹוא ,גָאט ןדעי טימ רערעווש םויק ןשידיי םעד ןכַאמ סעיצַאנ

 ןוא יינ ַא ןעיוב ןזומ רימ ,ןלאפנייא םייב טלַאה תולנ ןיא זיוה

 ןענייז עגַאל רעשינַארט רעד ןופ קורדסיוא רע'טלוב ַא .זיוה ןנייא
 רעביא ךיז ןסיגעצ סָאװ ,עיצַארנימע רעשידיי ןופ סעילַאװכ יד

 -גָאט סָאד ןרָאװעג ןענייז תופידר ןוא תורצ יד .טלעוו רעצנַאג רעד

 -נוזַאב וצרעד ךָאנ ןעמוק סע .םוטנדיי-חרזמ ןופ טיורב עכעלנעט
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 -ָארּפ רעשימרוטש) ,םדה סםלילע :לשמל יו ,"סעימערּפ, ערעד

 -רַאװש עקיטולב יד .("הּפרח ַא, :סערגנַאק ןצנַאג םניא ףור-טסעט

 ןשידיייטנַא ןשירעטלַאלטימ ןופ ןניוצעגסיױרַא ןבָאה תואמ עצ

 ןנעק לובלב-לַאוטיר רעד ,ןיז-ילכ ןטסעט'מסרַאפ םעד לַאנעסרַא

 -טלעוו םעד יבנל עיצַאקָאװָארּפ עכעלדנעש ַא זיא סילייב דיי םעד
 ךָאנ םיאנוש ערעזנוא רַאפ רעבָא זיא עצעה-סילייב יד !םוטנדיי

 ןרײי ןגעפ טָאקיַאב םעד ןענַָאמרעד רעצ טימ ןזומ רימ .קינייװ וצ

 עטקירדרעטנוא ,עקידנדייל ַא ןייֵלַא זיא המוא עשיליוּפ יד .ןליוּפ טא

 קיאור ןענַאק טעװ ןליוּפ זַא ,ןעניימ וצ ןוענש א זיא'ס .עיצַאנ

 ןופ טכער יד טעו'מפ ביוא ,דנַאטשליוװ ןוא ןדירפ ןופ ןסינעג

 ,רעדנעל ןופ לָאצ יד זיא סיורג ,סיפ יד טימ ןטערט קלָאפ ןשידיי

 -נַא רעד ,סָאמ רערענעלק רעדָא רערעסערג ַא ןיא ,טשרעה סע וו
 .תורצ ןוא ןדייל ערעזנוא ןופ הליגמ יד זיא גנַאל וצ ,םזיטימעסיט

 יד ןיא סָאד םָא ?תולג ןיט ןבעל סָאד ןרעדנע סםיויגוייצ רעד ןָאל

 ,טלעטשעגקעװַא זנוא רַאפ טָאה לרוג רעד סָאװ ,הלאש עטסברַאה

 רעד ףיוא רעפטנע סלא ןוא ,המשנ רעזנוא רעהפיוא ןָא טקירד יז

 ןיא טייקנסירעצ ןופ דליב םעד יבנל ךיא לעװ ,ענַארפ רעקיזָאד
 שיפַארנָאעג זיא סָאװ ,תולנ ַא ,דליב רעדנַא ןַא ןלעטשקעװַא תולנ

 ,רעטנעצ ןקידעבעל ןייא ךרוד טקינייראפ ךָאד רעבָא ,טײרּפשעצ

 ,ןסיורד ןופ ןיירַא םיא ןיא ךיז ןסייר סָאװ ,ןדייל עֶלַא טימ תולנ א

 -רעטנוא רעקיטסיינ ןָא ,טייקננָאלשרעד ןוא טייקנלאפעג ןָא רעבָא

 .תודחא רעשידייתמא טימס תולנ ַא ,עיצַאלימיסַא ןֶא ,טייקינעט

 -קיװטנַא וצ ךיז טייקכעלגעמ ַא תולג ןיא ךיוא טָאה םוטנדיי סָאד !
 ןיא רעטנעצ ןלַאנַאיצַאנ םענענייא ןַא ןפַאש טעו סע ביוא ,ןעל

 -טסבלעז רעלַאנָאיצַאנ רעד ךיז לָאז לארשי-ץרא ךרוד ,?ארשי ץרא

 רעלַאנַאיצַאנ .ןריזילאער המסֹוא רעשידיי רעד ןופ ןייזטסוווַאב

 טעטירַאדילָאס רעשידיי ףיוא טריזַאב סָאװ ,ןייזטסוװַאבטסבלעז

 ןשיוצ קירב עקיצנייא יד ןזיא סָאד -- עיצַאּפיצנַאמעַאטיױא ןוא

 -נדיי-תולג םעד רַאפ גנוטער עקיצנייא יד ,ַארָאּפסַאיד ןוא םזינויצ
 זיא םוטנדיי ןֹופ ענַאל-טלעװ רעד ןנעו עדער ס'ווָאלָאקָאס .םוט
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 ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג ןטַארעּפער-סערגנָאק ס'יודרָאנ וצ דוגינב
 .םזינויצ םעניא גנוטכיר רעשיטסי'מעה-דחא רעקידנשרעה רעד

 ןיא טַארעּפער ַא ןיועל וחירמש ריד טלַאה ן'ווָאלָאקַאס ךָאנ
 ר"ד .לארשי-ץרא ןיא עיצַאוטיס רעד ןגעוו ךַארּפש רעשיאערבעה
 ךיז ןעיײרפַאב וצ טייצ עטסכעה יד ןיֹוש זיא'ס ;טרעלקרעד ןיוועל
 רעסיורג ַא טימ .םירצמ תודבע רעד ןֹופ ,טפאשטכענק-תולג רעד ןופ
 -ץרא רעזנוא ןופ טירשטרָאפ ןדעי ןסירגַאב ןכל ןעמ זומ ריירפ
 טייוו יוװ ,ןריקיטירק טעברַא עקיזָאד יד ןעמ לָאז .טעברַא-לארשי
 ,ץלָאטש רעזנוא ךָאד טביילב ןוא זיא יז ,רָאנ ?יוו'מ טּפָא יו ןוא
 -סיוא ןייז טביולרעד רימ לָאז ענובירט-סערגנָאק רעקיזָאד רעד ןופ
 יבגל טײקרַאבקנַאד ןֹוא דובכה תארי ןופ ליפעג ןפיט ַא ןקירדוצ
 פיטש רָאי ןקירָאפ ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןרענָאיּפ"יוליב , ערעזנוא
 -סיה רעייז ןופ םואעליבוי ןקירעי-30 םעד טרעייפעג ןדיײשַאב ןוא
 -רעד טייהנגעלעג רעקיזָאד רעד ייב ךיוא ןזומ רימ .טַאט רעשירָאט
 -לעוו ,דלישטָאר דנָאמדע ןָארַאב עודיה בידנה ןסיורג םעד ןענָאמ
 .גנולקיוװטנַא יד טכעלנעמרעד ףליה רעטיירב ןייז טימ טָאה רעכ

 טציא ךיז טָאה בֹושי רעיינ רעד .קרעוו ןשירָאטַאזינָאלַאק םעד ןופ
 ןופ רָאטקַאפ {קיאעפסנבעל ןוא ןקיטכעמ ַא וצ טלקיװטנַא ןיוש
 בושי םעד לָאז'מ זַא ,טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס .ץראהו המואה ןינב
 רעמ טשינ לי בושי רעד ,טייק'סוּפורטוּפא רעדעי ןופ ןעיײרפַאב
 -ץרא ןיא טעברַא רעזנוא ,סעיצוטיטסניא רַאפ טקעיבָא ןַא ןייז
 ,ענונ זיא סָאד .בושי ןטימ ןעמַאזוצ ןרעוו טכַאמענ זומ לארשי
 .ַא טימ .סעיצוטיטסניא-סגנואיצרעד יד ,ייר רעטשרע רעד ןיא
 -יינַאב עשיאערבעה יד לארשי-ץרא ןיא רימ ןעעז דיירפ רעסיורג
 טעוװ רעכלעוו ,רוד א ןעיצרעד ןלוש עיינ יד ,הפשה תיחת ,גנוא
 געט יד ןיא דָארג .תורח ךותב תודבע םוש ןייק ןופ ןסיוו טשינ
 -םוי ןסיורג ַא טרעייפעג ופי ןיא עיזַאנמינ עשיאערבעה יד טָאה

 -רעד ןוא רוטלוק רעד רעסיוא .ןטנעירוטיבַא עטשרע עריא ןופ בוט
 עבאנפיוא יד עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד טָאה טעברַא-סגנואיצ
 עלַאיצָאס טימ .לארשי-ץרא ןיא-םעלבָארּפ-סטעברַא םעד ןזייל וצ
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 םעד ןכעלנעמרעד ןעמ זומ סעיצוטיטסניא ןוא ןעלטימ-ספליה

 ייב ןזומ רימ .הדובעה שובכ ןייז ןריזילאער וצ רעטעברַא ןשידיי

 "עג רעייז ןיא ,םירמוש עשידלעה יד ןענַאמרעד טייהננעלעגנ רעד

 טסייו סָאװ ,דיי ַא ןופ ּפיט רעד ןרָאװעג טיינַאב זיא טלַאטש

 :לארשידץרא רַאפ ןבָאה ןפרַאד רימ ,ארומ ןוא דחּפ ןייק ןופ טשינ

 ײזָאד יד ףיוא .ןשטנעמ יד לכ-םדוק ןוא ,ןשטנעמ ןוא ןדָאב ,טלענ

 ןופ ןיורק יד ,ןינב רעצנַאנ רעזנוא ךיז טציטש תודוסי יירד עק

 .רוטלוק עלַאנַאיצַאנשיאערבעה ,עיינ יד ןייז טעװ ןינב ןקיזָאד םעד

 גנוציז-סגנונעפערעד עכעלרעייפ יד זיא עדער ס'ניוועל ר"ד ךָאנ

 ."חוקתה , ןופ גנַאזענ ןטימ ןרָאװעג ןסָאלשעג

 -עג טלייוװעג זיא סערגנַאק ןופ גנוציז רעטייווצ רעד ףיוא

 ןָאופלָאװ דור ;לעטשנעמַאזוצ ןקידננלָאפ טיול םוידיזערּפ ַא ןרָאװ

 רעטסאנ .מ ר"ד ,(נרעבמעל) דנַאטש ףלָאדַא ,טנעדיזערּפ סלַא

 (ןלעק) רעמייהנעדָאב .מ ר"ד ,(םייהנַאמ) ןָאמיס םוילוי ,(ןָאדנָאל

 טרירעפער ןַאד .ןטנעדיזערּפ-עציװ סלַא (ןיוו) ךילרהע .י ר"ד ןוא

 םייז טעטימָאק-טנַאיצקא ןֹופ טייקיטעט רעד ןנעוו עקטנַאה .ַא רײד

 "טיירב ַא ןופ דליב ַא טיג טנערעפער רעד ,סערגנָאק ןט-10 םעד

 .ןערּפ ,ןטיבעג עלַא ףיוא טעברַא רעוויסנעטניא ןוא רעטנייווצרַאפ

 ,םירטפנ עשיטסינויצ ןוא עשידיי עסיורג יד טנַאמרעד ןהָאזּפלָאװ

 -נַאמ .(1912 ץרעמ ןיא .טשעג) םַאטשלעדנַאמ .מ ר"ד סרעדנוזַאב

 -סעטנענימָארּפ ןֹוא ןויצ-יבבוח עטסטלע יד ןופ רענייא ,םַאטשלעד

 -נדיי ןשיסור ןופ ץלָאטש ַא ןעוועג זיא ןטסינויצ עשינַאילצרעה עט

 םַאטשלעדנַאמ טמענרַאפ ןדיי-טשינ ןוא ןדיי ךרוד טכילַאב .םוט

 -ָאטירעט םנה .טלעװ-טרעלעג רעשיסור רעד ןיא טרָא ן'בושח ַא

 ענר רעטצעל ןייז וצ זיב טשרעהַאב םַאטשלעדנַאמ זיא ,טסילַאיר

 ,לארשידץרא רַאפ טנעמיטנעס ןפיט ַא ןופ

 .ק .א ןופ טכירַאבטפַאשנכער םעד ןגעװו עטַאבעד רעד ןיא

 -ָארייא-ברעמ יד ןופ רעריפ ייווצ טרָאװ סָאד עטשרע סלַא ןעמענ

 ןוא (םייהנַאמ) ןאמיס סולוי :;ןטסינויצ עשיטקארּפ עשיאעּפ

 רעיינ רעד טימ טרעטסײנַאב ןענייז עדייב .(ןיוו) םהעב ףלָאדַא
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 לָאז'מ זַא ,שירָאגעטַאק ןעננַאלרַאפ ןוא טעברַא ריא ןוא גנוטייל
 סע .טעטימָאק-סנָאיצקַא ןופ תושר ןיא ןבענרעביא ןקנַאב יד
 ווירב רעד.סערגנָאק םוצ ווירב סייודרָאנ טנעיילעגרעביא ןַאד טרעוו
 -ביוו רעייז םגה !סערגנָאק רעטצעשעגכיוה , :חסונ ןדנגלָאֿפ טָאה

 ןופ גנופַאש רעד טייז לָאמ ןטשרע םוצ ,רימ ןבָאה תוביס עקיט
 ןקילײטַאב וצ טכַאמעג ךעלגעמוא ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד
 ךייא ןקיׂש ןטייוו ןופ ךָאד ךיא ליוװ ,סערגנָאק ןט1 םניא ךיז

 טימ ןריוורעסבָא סערגנָאק ןופ ףיולרַאפ םעד לעװ ךיא .סורג ןיימ

 -סערגנַאק יד ףיוא טרָאװ סעדעי ןוא סערעטניא ןכעלטּפַאשנרייל
 שטניוו ךיא .המשנ ןיימ ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג טעװ ןעגנוציז

 ,טָאטש ס'לצרעה ןיא רָאפ טמוק רעכלעוו ,סערגנָאק רעד זַא ,ךייא
 -נָאק רעד לָאז .םזינויצ ןופ גנוסַאפיוא ס'לצרעה ןיז ןיא ןבָאה לָאז
 -ַאב עכלעוו ,טעברַא ןַא זַא ,ןסעגרַאפ טשינ עגר ןייק .ףיוא סערג

  .ַא ןופ םַאנפיוא רעד וצ ?ארשידץרא ןטיײרַאבוצרָאפ זיולב טקעווצ

 ןצנַאג ןרַאפ ןצונ ןקיטיונ םעד טשינ טָאה ,ןדיי לָאצ רערעסערג

  עטסעטייו יד קיטייצכיילנ טשינ טיצרעד'מ ביוא ,קלָאפ ןשיריי
 םַאנפיוא ןַא ןענופעג וצ ,ןבערטש םעד ןיא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי

 זַא ,ןעקנעדעג סערגנָאק רעד םעדרעסיוא לָאז ,לארשייץרא ןיא
 עג ימ ליִּפֹוזַא טימ ןענײז עכלעװ ,ןיזיילכ עלעיצוַאניּפ ערעזנוא
 -ןצסי וא ידכב ,טײסטרַאה עטיטיוג יד טשינ ןבָאה ,ןרָאװעג ןפאש

 -ייז .גנולדנַאהַאב עזָאלסטכיזקיר רעדָא עקיטכיזרַאפמוא ןַא ןטלַאה

 -ויצ ןרַאפ טשינ ביוא ,הנכס-טיוט ַא ןרעוו ןָאק ךורבנעמַאזוצ רע
 -רֶא רעשיטסינויצ רעקיטנייה רעד רַאפ ךָאד ָאט ,קנַאדעג ןשיטסינ
 ןָאק'מ זַא ,ןסעגרַאפ טשינ סערגנָאק רעד לָאז ףוסל ןוא .עיצַאזינַאג
 ,סעיצולָאזער ךרוד םתס ןצונ ןעגנערב ךַאז רעסיורג רעד טשינ
 ןופ שטניוו ךיא .ךעלנעמוא לייוורעד זיא גנוכעלקריוורַאפ יד ביוא

 וצ םזינויצ םעד לָאז סערגנָאק רעט-11 רעד זַא ,ןצרַאה ןטספיט

 רענעעזעגנָא ןַא טימ ןעגנערב רעטנעֶָאנ ליצ םענעביוהרעד ןייז

 ךיא ןוא עקערטשיגעוו
 ץרא ךרד טימ ביילברַאפ

 יױדרָאג .מ רײד .
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 "פיוא סערגנָאק םנופ זיא סעכלעוו ,ןביירש ס'יודרָאנ ןגעוו

 ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,לַאפייב ןשימרוטש ַא טימ ןרָאװעג ןעמונעג

 לָאז'מ יצ ,םעד ןגעו טלדנאהעג ךיז טָאה סע .עטַאבעד ערעגנעל

 ןרעפטנע ,(ןּפרעװטנַא) רעשיפ ןַאשז ןגָאלשעגרָאפ טָאה סע יװ

 ןגעק .עמַארגעלעט-סגנוסירגַאב ַא טימ ןביירש ןייז ףיוא ן'יודרָאנ

 םָאה ןיטשיסוא ."עשיטקַארּפ, עכנַאמ ןטערטעגפיוא ןענייז םעד

 שיטסירעטקַארַאכ .עיסימָאק-עיצקַאדער ַא ןלייוו וצ ןנָאלשעגרַאפ

 -עדייודרָאנ רעד תעב טגָאזעג טָאה סע עכלעוו ,רעטרעוו יד ןענייז

 רימ , :ןויצ-ילעוּפ ןופ רעטערטרַאפ רעד ,דלעפנעזַאר .מ ר"ד עטַאב

 םעד ענונב ןוא גנוטייל עקיטציא יד זַא .,גנוגייצרעביא יד ןבָאה

 ןטלַאה רימ ,דלוש ןָא טשינ ן'יודרָאנ סקַאמ ר"ד טימ טקילפנַאק

 םיא טימ טלָאוװ'מ ןעוו ,ןעוועג ָאד רשפא טלָאװ יודרָאנ ר"ד זַא

 "גייא טעמכ ןיא ףוסל ."קירוצ םישדח יירד טימ ךעלפעה .ןעוועג

 .גַאלשרָאפ ס'רעשיפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא קימיטש

 ינענעצַאק .ג ר"ד טרירעפער ןעגנוציז עקידרעטייוו יד ףיוא

 םעד רעביא עטַאנעד ַא רָאפ טמוק סע ןוא ,ןקנַאב יד ןגעוו ןָאז

 זַא ,טגרָאװ ןהָאזלענעצַאק ר"ד .ק .א ןופ טכירַאב-סטפַאשנכער

 םנעה יד ןיא ןבעגרעביא טשינ קנַאב-לַאינָאלָאק עשידיי יד לָאז'מ

 רָאנ טשינ קילגמוא ןַא ןרעוו ןָאק סָאד ,טעטימָאק-סנָאיצקַא ןופ

 ,אפוג טעטימָאק-סנָאיצקַא םעד רַאפ ךיוא רָאנ ,קנַאב רעד רַאפ

 רע רעכלעוו ןיא ,עדער עכעלריפסיוא ןא טלַאה ןיטשיסוא מ ח

 ירַאפ יד ןגָארט סָאװ ,עקינעי יד ןופ רענייא ןיב ךיא :טרעלקרעד

 ןפָא רעלקרעד ךיא ןוא ,גנוטייל רעקיטציא רעד רַאפ גנוטרָאװטנַא/

 -וצ גנוטייל רעזנוא טימ ןענייז רימ זַא ,טלעוו רעצנַאנ רעד ראפ |

 גָאז ןוא טנעה יד .ק .ַא ןגנע ןופ םירבח ,ךייא קירד ךיא .ןדירפ

 "ך'רא ןברָאװרעד טשינ ךָאנ טָאה ריא ,קנַאד ןטסעב םעד ךייא

 .ליצ רעזנוא וצ רעטנענ טגנערבעג זנוא טָאה ריא רעבָא ,לארשי

 ןרָאסעּפָארּפ ,ריא ןעוו ,גלָאפרעד רעסיורג ַא דצ רעייא ןֹופ זיא'ס

 ןֵא ןסילש וצ ץנעדאק רעייא ןענַאטשרַאפ טָאה ,םיריוטקָאד ןוא

 .ןריקנַאב ןוא םירחוס יד ןעגנולעג טשינ ןזיא סָאװ ,סָאד ,טיציפעד
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 ןרירפוצ טשינ גנוטייל רעד טימ רעבָא ךיא ןיב טכיזניה ןייא ןיא
 ליםוצ ךָאנ ךיז טָאה גנוטייל רעזנוא סָאו ,םעד ביִלֹוצ ראווצ ןוא
 ןשיווצ ."קיטיִלַאּפ , רענעפורעג ױזַא רעד טימ ּפָאק םעד טיירדרַאפ
 -נוא רעפיט ַא ןַארַאפ זיא ן'יודרָאנ ר"ד םורַא עּפורג רעד ןוא זנוא
 יד רדסכ ךָאנ ןענייז רימ סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב רע .דישרעט
 רָאנ ךיז ןזָאלרַאפ רימ ןוא ?עיצַאּפיצנַאמעַאטיוא ,, ןופ םידימלת
 -ייווצ ןוא ,עדמערפ ייב ףליה טשינ ןכוז ןוא תוחוכ ענעגייא ףיוא
 / ןטימ ןדנוברַאפ ןײלַא ןוא קיצנייא זיא קיטיִלֶאּפ רעזנוא ;סנט
 .,טנעירָא ןצנַאג םעד טימ ןוא ?ארשידץרא טימ טסייה סָאד ,חרזמ
 רעד רעבָא ,טנעירָא ןייק ןרָאװעג ןפרָאװענקירוצ זיא םַאלסיא רעד
 טנעירָא ןטימ ןדניברַאפ ךיז ןזומ רימ ,ןבעל טעװ ןוא ליוו טנעירָא
 עבַאגפיוא עטשרע יד זיא'ס .,ןסָאנעגפמַאק ןוא טניירפ ענייז סלַא
 -יטסעלַאּפ סָאד ןריזינַאמָאטָא וצ קיטילַאּפ רעשיטסינויצ רעד ןופ
 רַאפ ןעקנַאד רימ ןוומ גנוטייפ רענילרעב רעד .םוטנדיי עשיז'ענ
 ןביילב רעטייוו לָאז יז זַא ,ןשטניוו רימ ןוא ננוטסייל רעסיורנ ריא
 תושר ריא ןיא ןרעוו ןבעגעגרעביא ןזומ ךעלריטַאנ ,טכַאמ רעד ייב
 עכלעוו ,גנוריפ-קנַאב ַא ןרירעלָאט טשינ ןענָאק רימ .ןקנַאב יד
 (קסנימ) סיובנעוָאר .ש טַאקָאװרַא ,העּפשה רעזנוא ץוחמ טייטש
 ןכעלרעניא ןַא ןופ ןרָאי ריפ יד ךָאנ :עדער ןייז ןיא טרעלקרעד
 .טעברַא רעקיאור ןופ ןרָאי ייווצ טַאהעג ךעלדנע רימ ןבָאה ףמַאק
 יד ,ףמַאק ןכעלרעניא ןופ עזָאכיסּפ יד ןבילבעג ךָאד זיא'ס רעבָא
 עטניזאב יד ןוא ,ןוחצנ רעייז תומלשב ןצונסיוא ןליוו רעגיז
 יז ןענייז סָאװ ,סעיציזָאּפ יד ןטלַאה ֹוצ ידכב ,ןָא ךיז ןעגנערטש
 עיינ יד זַא ,ןגָאז ןומ ךיא .סערגנָאק ןטצעל םעד ךָאנ ןבילבעג
 עכעלדעש ןוא עשיטָאַאכ עסיוועג וצ טכַאמעג ףוס ַא טָאה גנוטייל
 ןיא ייס ןֹוא רעשיטערָאעט ןיא ייס ,םזינויצ םניא ןעגנוניישרעד
 ןייק טשינ ןיב ךיא זַא ,טסייוו ריא ,טכיזניה רעשירָאטַאזינַאגרָא
 ןופ ךייא טזָאל םעד בילוצ ןוא גנוטייל רעקיטנייה רעד ןופ רענגעק
 .רעד ןופ רעטערטרַאפ יד טלדנַאהַאב .ק .א רעגנע רעד ;ןגָאז רימ
 םעד ?שמל טמענ .שיטילָאּפ-טשינ ןוא טכערעג-טשינ טעטירָאנימ
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 יד .טזינויצ ןופ לָאבמיס רעד ךָאד זיא ױדרָאג ,יודרָאנ סקַאמ לַאּפ

 ן'יודרָאנ ןטלַאה קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד ןוא גנוגעווַאב עצנַאג

 ךרוד .קנאדעג ןשיטסינויצ ןופ רעפעש-טּפיוה יד ןופ םענייא סלַא

 ןייק טשינ טָאה יודרָאנ סקַאמ רעכלעוו ייב ,ענַאֿפ רעקיטנייה רעד

 "יא יד ןפַאש קלָאפ םייב ךיז טעװ ,עיצַאזינַאגרַא רעד ןיא ץַאלּפ

 ,רענעי יו ,רערעדנַא ןַא זיא םזינויצ רעקיטציא רעד זַא ,גנוגייצרעב

 רימ .ן'יודרָאנ ןוא ן'לצרעה ךרוד ןרָאװעג טקידיירּפעג זיא רעכלעוו

 -עגטימ ןבָאה עכלעוו ,ןענָאזרעּפ ןופ ייר עצנַאג א ךָאנ זַא ,ןסייוו

 ןוא .גנוגעװַאב רעד ןופ טייוו טנייח ןעייטש ,ן'?צרעה טימ טעברַא

 םשינ ןדײשטנַא ןלָאז ןקנַאב ערעזנוא ןגעוו זַא ,ריא טליוו ,טציא

 "יטסינויצ רעד ןופ ןצנַאטסניא עקידנטייל יד רָאנ ,ןרענָאיצקַא יד

 גנַאל יװ ?ןבָאה סָאד ריא טפרַאד סָאװ יצ ,עיצַאזינַאנרֶא רעש

 זַא ,לַאפ רעד ןעוועג טשינ ךָאנ זיא ,ןריטסיזקע ןקנַאב ערעזנוא

 -ַאב יד ןריפכרוד טשינ לָאז ןקנַאב יד ןופ טַאר-סטכיזפיוא רעד

 הנחמ רעשיטסינויצ רעד ןיא .טעטימָאק-סנָאיצקַא ןופ ןסולש

 -ניא עקידלארשי ץרא ערעזנוא ןיא זַא ,םעד ןגעוו טציא ןעמ טרער

 .גנונדרֶא ןיא קידנעטשלופ טשינ טפאשטריוו יד זיא סעיצוטיטס

 רעכיז זיא טנעמָאמ רעקיטציא רעד .םידשח עשלַאפ ךיז ןּפַאש סע

 יד ןעמענרעביא ןענָאק לָאז גנוטייל יד ידכב ,רעקידנסַאּפ א טשינ

 -ילעוּפ ןופ ןעמָאנ ןיא טדער (גרעבמעל) דלעּפנעזָאר .מ ריד ,ןקנַאב

 -סי'מעהידחא ,ןקיטייזנייא ןַא ןופ טשרעהַאב זיא גנוטייל יד ;ןויצ

 רעצנַאג רעד ןופ ןַאגרָא ןַא טשינ זיא "טלעוו יד, .טסייג ןשיט

 -שטייד רעקידנריגער רעקיטנייה רעד זיולב טניד יז רָאנ ,גנוגעווַאב

 טייקדמערפ-סקלָאפ יד ךיז טמענ םעד ןופ .עיצילַאאק רעשיסור

 ןיא ךַארּפש ןוא רוטלוק יד טרינענ'מ ,גנוטייל רענילרעב רעד ןופ

 -גגעק ןייק ןַארַאפ טשינ זיא'ס זַא ,ןטלַאה ןויצ-ילעוּפ רימ .שידיי

 -טלעוו רעזנוא ,םזינויצ ןשיטילָאּפ ןוא ןשיטקַארּפ םעד ןשיווצ ץַאז

 ױא ףרַאד גנוטייל יד זַא ,ןסָאלשַאב טָאה עקַארק ןיא דנאבראפ

 .ש רײד .גנונעװַאב רעד ןופ ןטוטיטסניאדץנַאניפ יד ןעמענרעב

 רעד ןופ טייקיטעט יד פרַאש טריקיטירק (ןָאדנַאל) דעמַאלעמ
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 -רַאפ סערגנַאק-ןטסינויצ רעט-11 רעד :טגָאז ןוא גנוטייל רענילרעב |
 -נַארַאפנבענ ענעדישראפ יד בילוצ רעטקַארַאכ ןטסנרע ןייז טריל
 ןכעלרעייפ םעד טשינ טציא טָאה סערגנָאק רעד ,ןעגנוטלַאטש
 ,ןטייצ-?צרעה עקילָאמַא יד ןיא טַאהעג טָאה רע ןכלעוו ,ןעעזסיוא -

 -ַאעט ,ןטרעצנָאק ענעדישרַאפ יד טימ עמַאלקער רענַאקירעמַא יד
 טסייג םעד ןגעק ןענייז ןעגנולייו-םתס ןוא ןעגנולעטשרָאפ-רעט
 ןוא ן'יודרָאנ ר"ד יבנל גנוטייל רעד ןופ קיטקַאט יד .םזינויצ ןופ -

 ,טשינרָאג טוט'מ ,רַאבזָאלרעד טשינ זיא ןטסינויצ עשיטילַאּפ יד
 ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ ןזיירק עכיירסולפנייא יד ןעניוועג וצ ידכב
 יו ,רוטלוק רעד רַאפ ןבעגעגקעװַא טרעוו טלעג ןוא טייצ ליפ וצ
 ןרעביא ךַאד ןייק טשינ ןבָאה ןמית ןופ רערעדנַאװנייא יד גנַאל
  טשינ ןיא םזינויצ רעד ,סוסקול ַא טעברַא-רוטלוק עדעי זיא ,ּפָאק

 -סקלָאפ ַא זיא'ס ,רוטלוק ןוא עטכישעג רעשידיי רַאפ ןיירַאפ ןייק
 טעברַא יד זַא ,טלַאה (ןויצ-ילעוּפ) שטיװַאגאזאח ןָאעל .גנוגעװַאב
 -םיוא םעד רעבָא זומ'מ ,ןטירשטרַאפ עטוג טכַאמ לארשידץרא ןיא
 ףרַאד דנַאפ-לַאנָאיצַאנ רעד .ןלייאוצ ןוא ןרעסערגרַאפ ָאּפמעטייוב
 א .ביבא-לת ?שמל יװ ןטפעשענ עכלעזַא ןיא ןזָאלניירַא טשינ ךיז
 -רָאנ ענַארפ יד טמענרַאפ ןעגנוטַארַאב ערעזנוא ןופ ?ייט ןסיורג
 "םמייט, ןיא ווירב רעד רעבָא .דלוש ןָא טשינ זיא ,ק .א רעד ,יוד
 זַא ,טרַאװרעד טשינ ןבָאה רימ .ןילּפיצסיד רעד ןגעק ןעוועג זיא
 ,"םירקש עלענָאיצנעװנַאק, יד ןבירשעג טָאה רעכלעוו ,ױדרָאנ

 רַאפ ףליה ןכוז ןָאדנַאל ןיא ץנערעפנַאק-ןטַאמָאלּפיד רעד ייב טעוו |
 ,טייקכעלרעכעל ַא ,ןיזמוא ןַא ךָאד זיא סָאד .קלָאפ ןשידיי םעד
 סע יװ ,ן'יודרָאנ ןעלדנַאהַאב ױזַא טשינ ןעמ רָאט ךָאד רעבָא
 רעייז ַא טכַאמ סע .עסערּפ ריא ןוא גנוטייל יד ןוטעג סָאד ןבָאה
 רעכלעוו ,יודרָאנ יו ,טייקכעלנעזרעּפ ַא ןעוו ,קורדנייא ןרעווש
 - ,ץפצרעה רָאדָאעט ןופ הגרדמ רעד ףיוא ןעוועג םזינויצ םניא זיא
 .עיציזַאּפָא רעד ֹוצ טרעהעג רע סָאװ ,םעד בילוצ טקידיילַאב טרעוו
 -רָאנ ןעמ טלדנַאהאב ױזַא ביוא ;גרָאז טימ ךיז ןגערפ ןשטנעמ יד
 .ןרענָאיציזָאּפָא ערעדנַא ןעלדנַאהַאב טשרע ןעמ טעװ יװ ,ן'יוד
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 יד, ,ןרעה עניימ ."טלעוו , רעד ןופ גנולעטש יד זיא טרעהרעדמוא

 סע ,ןטסינויצ עשטייד יד ןֹופ ןַאנרָא ןייק טשינ ךָאד זיא ?טלעוו

 ַא ןכַאמ טשינ ריא ןֹופ רָאט'מ .םזינויצ-טלעוו ןופ ןַאנרָא ןַא זיא

 ןַא ןסָאלשעג טָאה ,ןעמ טגָאז ױזַא ,גנוטייל יד ,לטעלב-קַאּפ לעג

 -רוטלוק רעד ייב לָארטנַאק-םינבר ַא ןגעו "יחרזמ , טימ ךַאמּפִא

 'יר .םיסּפורטוּפא עשינבר ןייק ןבָאה טשינ ןפרַאד רימ ,טעברַא

 טייז) "טלעו; רעד ןופ ראטקאדער-ףעש רעד ,םײהטכיל דרַאכ

 רעד ןופ גנוטלַאה יד זַא ,ןזייװַאב וצ ידכב ,טרָאװ ַא טמענ (1
 ו-סיוא םוצ טזומעג טָאה "טלעוו יד, ,טקערָאק ןעוועג זיא "טלעוו

 ר"ד .גנוטייל רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןלעיציפָא םעד ןעגנערב קורד

 -גַאמ-סדנַאל עשיצילַאנ יד זַא ,טרעלקרעד (גרעבמעל) ךייר ןָאעל

 רעד ןופ ןעגנוטסייל יד וצ גנואיצַאב עוויטיזַאּפ ַא טָאה טפַאש

 "ץרא ןיא טעברַא רעד לכ-םדוק ענונ זיא סָאד ,גנוטייל רענילרעב

 תושר ןיא ןלעטש ןקנַאב יד לָאז'מ זַא ,םיכסמ ןענייז רימ ,לארשי

 ךיז לָאז גנוריפ עלעיצנַאניפ יד זַא ,ןגרָאז זומ'מ רעבָא ,.ק .א ןופ !

 ןיא טגיל הנכס יד .תודוסי עלעיצרעמָאק עטנוזעג ףיוא ןריזַאב

 ידכב ,רעטלעג-קנַאב יד ןצונַאב טשינ לָאז עיצַאזינַאגרָא יד זַא ,םעד

 -נַארג םעד ןסירגַאב רימ ,ןבַאגסױא ןוא ן'תוביחתה עריא ןקעד וצ
 עשיטסינויצ יד .טעטיזרעווינוא רע'מילשורי רעד ןופ ןַאלּפ ןזעיד

 ףיט ןכל זומ'מ ןוא ןבַאנפיוא עקידלַאװעג רַאפ טייטש גנוגעװַאב

 ,יֹודרָאנ ר"ד :ָאד ןלעפ ענר רעקיטציא רעד ןיא סָאװ ,ןרעױדַאב

 ךָאנ ךיא זומ ,רעדייל .רעוט ע'בושח ערעדנַא ןוא קערָאמראמ ר"ד

 ייס ןוא גנוטייל יד ייס זַא ,ןריטַאטסנָאק ,גנורעלקרעד ס'מייהטכיל
 זומ'מ .גנונדרֶא ןיא טשינ טכיזניה רעד ןיא ,ןענייז ?טלעוו יד,

 זומ קיטייצכיילג רעבָא ,טעברַא עשיטילָאּפ יד ןריפ רעוויסנעטניא
 .עיצַאזינָאלָאק עקיד'לארשי ץרא יד ןייז ךישממ שינרענע ךיוא ןעמ

 ןיא ןעמענ ןטַאלוטסָאּפ ערעזנוא טעװ גנוטייל יד זַא ,ףָאה ךיא

 -סדנַאל רעשיצילַאנ רעד ןֹופ ןעמָאנ ןיא לעטש ךיא ןוא טכַארטַאב

 ןעיורטרַאפ גנוטייל רעד ןקירדוצסיוא ,גַאלשרָאפ םעד טפַאשנַאמ

 רענייא ,רעשיפ ןַאשז .טעברַא רעכיײרגלָאפרעד ריא רַאפ קנַאד ןוא
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 -ויפ יד ףרַאש טריקיטירק ,ןטסינויצ עשיטילָאּפ עקידנריפ יד ןופ

 םניא ןַארַאפ טשינ ךָאנ זיא'ס :טגָאז רע .טייקיטעט ריא ןוא גנוט

 ךָאנ .ךיז ןשיוצ ןפמעק ןעננוטכיר ייווצ ,עזעטניס יד םזינויצ

 -רעד ךעלטנפע .ק ,א ןֹופ ךילנטימ ַא טָאה סערגנָאק ןטנעצ םעד

 רשפא .,"טיוט זיא םזינויצ רעשיטילָאּפ רעד , :דנַאלסור ןיא טרעלק
 ;ןייז עידומ ןוא ןרָאפמײהַא סערגנָאק ןקיטציא םעד ךָאנ ריא טעוװ

 -יימ רעבָא ."ןבָארגַאב םזינויצ רעשיטילָאּפ רעד ךעלדנע זיא טציא,
 רעשיטילָאּפ רעד ,רעדנוו ערעייא ןבעלרעד טעוו ריא !ןרעה ענ

 -פיוא ,ןבָארנַאב םיא טעװ ריא יו ,םעדכָאנ דלַאב טעװ םזינויצ
 ןוא ,תודוסי עכעלטסניק ףיוא ץְלַא טיוב ריא .םיתמה תיחת ןייטש

 ךָאנ זנוא טביילב ,ןכערבנעמַאזוצ טעוװ םעטסיס רעקיזָאד רעד ןעוו

 עשידיי סָאד ?ליוװ רעכלעוו ,םזינויצ רעשינַאילצרעה רעד דימת

 -נײרַא עכעלדירפ סָאד, :טרָאװ ןעש ַא זיא'ס .ןעיײרפַאב קלָאפ

 -טכישעג יד ןֹופ גנולקיװטנַא יד רעבָא ."?ארשיד-ץרא ןיא ןעגנירד

 -נוא יװ ,ָאּפמעט ןרעדנַא ןַא ראג ןיא רָאפ טמוק ןשינגיירעד עכעל
 -עג טלָאװ רעייגסופ ַא יװ ,ױזַא זיא סע .טעברַא עשיטקַארּפ רעז

 יד טגנַאלרַאפ םעד בילוצ ןוא ,ליבָאמָאטױא ןא ןנָאירעד טווורּפ

 -קַארּפ ,ריא .עגַאלטנורג עשיטילָאּפ ַא םזינויצ ןוֿפ גנוכעלקריװרַאפ

 -ויצ עשיטילָאּפ רימ .ענַאל רעד טימ ןדירפוצ טנעז ןטסינויצ עשיט

 ַא ןיולב טשינ ןעגנַאלרַאפ רימ לייוו ,ןדירפוצמוא ןענייז ןטסינ

 רימ רָאנ ,לארשי-ץרא ןיא רעטנעצ-רוטלוק ןוא עיצַאזינָאלַָאק

 עגונב .םַארגָארּפ רעלעזַאב ןופ גנוכעלקריוורַאפ יד ךיז ןשטניוו

 -נָאק א טריטסיזקע סע זַא ,ןייז ןדירפוצ רימ ןפרַאד ,קנַאב רעד

 טשינ ךייא לָאז סע .טַאר-סטכיזפיוא ןַא ןופ םֹרָאפ רעד ןיא ?ָארט

 -ענ ָאד טָאה ךייר ר"ד ,לָארטנָאק עקיזָאד יד ןפַאשוצּפָא ןלַאפנייא

 -ַאנ .טלענ יו ,ןסערעטניא עדעכעה ןַארַאפ ןענייז סע זַא ,טנָאז

 ןוא ןריקנַאב עלענָאיציזָאּפָא יד ,זנוא רַאפ זַא ,ריא טניימ ,ךעלריט

 ןופ ךָאד טבעל ריא ,עטסקיטכיװ סָאד טלעג סָאד זיא טייל-סענזיב

 .רימ ?ןקנַאב יד ָאזלַא ריא טפרַאד סָאװ וצ ,המשנ רעד ןופ ,טסייג

 -קַארּפ יד וצ טכַאמ יד ןבעגעגרעביא סערגנָאק ןטנעצ .םייב ןבָאה
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 קיצנייא רָאנ ,טעטירָאנימ א ןעוועג ןענייז ךימ לייוו טשינ ,עשיט

 סימָארּפמָאק א ןעוועג ןיא'ס .גנאלראפ-םולש םעד ביִלֹוצ ןייֵלַא
 ייב ןבילבעג ןענייז ןקנַאב יד ןכלעוו טיול ,ןרענַאל עדייב ןשיווצ

 -ענ ךס ַא טשינ טָאה םזינויצ רעשיטילָאּפ רעד .,גנוריפ רעטלַא רעד

 עשיטסינויצ יד זיולב ,קנַאב יד ויולב ,סערגנָאק םעד זיולב ,ןפַאש

 זיולב ,ןעיידיא יד זיולב,דנַאפ-לַאנָאיצַאנ םעד זיולב ,עיצַאזינַאגרָא

 ךיא .טעברַא רעד ייב עשיטקַארּפ יד ןענייז טציא ,ונ ,ןטסינויצ יד

 ןיא ריא טלמַאז :עבַאנפיוא עקיצנייא ןייא רָאנ ןלעטש ךייא לעוװ

 ןקיבלעז םעד קנאב-רַארנַא רעד רַאפ ןרָאי ייווצ עטסטנעאנ יד

 רעכלעוו ,רעטשרע רעד ןייז לע ךיא ןוא (ןענָאילימ סקעז) םוכס

 רעטסאג .מ ריד,טעטסיילענ סעּפע טָאה ריא זַא ,ןייז הדומ טעוו

 רָאט הנחמ רעשיטסינויצ רעד ןיא ףמַאק רעד זַא ,טלַאה (ןָאדנָאל)

 ,ןטסינויצ עשיטילָאּפ יד .ףמַאק-ןענָאזרעּפ ַא ֹוצ ןציּפשוצ טשינ ךיז

 טימ רעלעפ ַא ןעייגַאב ,השורי ס'לצרעה ףיוא ךיז ןפורַאב עכלעוו

 ירעוו ןיא זיולב סיֹוא ךיז טקירד קיטילָאּפ עצנַאג רעייז סָאװ ,םעד

 ,ןכַאזטַאט עלאער ןפַאש הרַאד מ .קיטילָאּפטפול ַא זיא'ס .רעט

 פייט רעלַארגעטניא ןוא רעקיטכיוו א זיא טעברַא-רוטלוק יד ךיוא

 ,םַארגָארּפ רעזנוא ןופ

 רענדער-לַארענעג םקעז ןדער עטַאבעד רעד ןופ ףוס םוצ

 -ַצייװ ןֹוא ןיקצָאמ ,ןָאזּפלָאװ ,ווָאנעלשט ,ןיקריס ,שטיווָאנָארהא)

 ןקידלארשי ץרא ןופ רעטערטרַאפ רעד ,שטיװָאגָארהא .י ,(ןַאמ

 ךַאזטּפיוה יד :עדער רעשיאערבעה ןייז ןיא טגָאז ?ריעצה לעוּפה ,

 ןיא סעיציזַאּפ עכעלטמפאשטריוו ערעזנוא ןעיובסיוא לָאז'מ זַא ,זיא

 -ערַאב ץלַא טעברַא רערעווש רעקיזָאד רעד ייב טשינ רָאט'מ .י"א

 -עד ןָא דימת טשינ ךיז טרילוקלַאק ץראה-תלואנ ,שירחוס-ןייר ןענעכ

 ןיא ןוטענפיוא ךס ַא טשינ טָאה טעטימָאק-סנָאיצקַא רעד .ןטיציפ

 יד ןופ רלוש יד רָאנ ,דלוש ןייז טשינ רעבָא זיא'ס ,לארׂשי ץרא

 -ענ גנוטייפ רעד ןבָאה עכלעוו ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןטסינויצ
 יד טָאה עגַאל רענעבענעג רעד ייב .ןעלטימ עניילק רעייז ןבעג
 זומ'מ .םומיסקאמ םעד ןטסייל וצ ךיז טימַאב גנוטייל רענילרעב
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 ןיקריס .1 ,רד.תושר ריא ןיא ןבענרעביא ןטוטיטסניאדץנַאניפ יד

 רעסיורג א ןופ זיא יידיא עשיטסינויצ יד :טרעלקרעד (וועיק)

 ,גנוגעווַאב-סטפעשעג רעניילק ַא וצ ןרָאװעג טריצודער יידיא-טלעוו
 ,טנָאזירָאה רעטייוו רעד טציא טלעפ גנוגעוַאב רעשיטסינויצ רעד

 -רעלדָא ןוא גנוווש-רעלדָא ןקילָאמַא םעד רעמ טשינ ןבָאה ריֵמ
 -ובשח עניילק ןוא סעיצוטיטסניא-טלעג עניילק ןציזַאב רימ .קילב

 רעליטנַאקרעמ רעד טשרעה גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא .תונ

 טלעג ,טלעג טיג :טרעהעג רדסכ גנוטייל רעד ןופ ןבָאה רימ .טסייג
 ,קנַאדעג רעשיטסינויצ רעד ןדנווושרַאפ זיא סע !טלעג רעדיוו ןוא
 -ָאק טשינ רימ טעוו'מ .םיאבג-טלעג ןרָאװעג ןענייז םינהכ ענייז
 -ייל רעקיטציא רעד ןופ רענגעק ַא ןיב ךיא זַא ,ןפרַאװרָאפ ןענ

 ןבָאה ןעמ ףרַאד ץראה ןינב ןרַאפ זַא ,ךיוא ייטשרַאפ ךיא .גנוטי

 -ַאב רימ ןלעוװ סעיצוטיטסניא עקיד'לארשי ץרא יד ,טלעג ךס ַא
 ןעלמַאז וצ ןפלָאהעג קרַאטש בָאה ךעלנעזרעּפ ךיא זַא ,ןקיטעטש
 -סיס םוצ טרעוו ןעלמַאז-טלעג סָאד זַא ,עז ךיא ןעוו רעבָא .רעטלעג

 ,יתובר :ןענערָאװ ךיא זומ ,םזינויצ ןופ תוהמ ןצִנַאג םוצ ,םעט'

 םעד טציא רימ ןבָאה סָאװרַאּפ .םזינויצ םעד הנכס ַא טָארד סע
 ןבענעגפיוא גנוגעװַאב רעד ןיא ןכָאה רימ ?ייוו ?םזינויצ-סענזיב |

 ןענָאמ ָאד זומ ךיא .םענרַאפ ןזעידנַארג ןוא ץנַאלג ןקילָאמַא םעד
 טשינ זיא קיטילָאּפ .םזינויצ ןשיטילַאּפ םעד רַאפ טייקיטכערעג

 גנוסַאּפנעמַאזוצ יד זיא קיטילָאּפ עשיטסינויצ .עיטַאמָאלּפיד זיולב

 ידכב ;םוטנדיי ןופ תוחוכ עקיטסיינ ןוא עכעלטפַאשטריוװ עלַא ןופ

 רעד ןיא ןוא ל?ארשי-ץרא ןיא םויק ןשידיי ןרעסעב ַא ןפַאש וצ

 ,(!קיטכיר רעייז ,קיטכיר ;ןעמ טפור סערגנָאק םניא) ַארָאּפסַאיד

 ביר טשינרָאג זיא טוט ריא סָאװ ,סָאד רעדָא ,קיטכיר טפור ריא
 :םוהת ַא טניל םישעמ ערעייא ןוא רעטרעוו ערעייא ןשיוװצ .קיט
 -גָארּפ ןשיווצ גנודניברַאפ ַא ןפַאש ןליוו ןטסינויצ עשיטילָאּפ ,רימ

 טנעז ,גנוטייל רעד ןופ ןרעה עניימ ,ריא ,טייקכעלקריוו ןוא םַאר

 ןזופ .ק .א ןננע ןופ רעדילנטימ יד רעבָא ,רעטלַאװרַאפ עטוג ץנאג

 ןייק טשינ רימ ןבָאה ,רעדייל .רעריפ רָאנ ,רעטלַאװרַאפ טשינ ןייז
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 טשינ ריא טעוװ םזינויצ םניא בצמ ןרעווש ןקיזָאד םעד !רעריפ

 (עװקסָאמ) טָאנעלשט .י רײד ,ןעיירשעג-"דדיה , יד טימ ןפַאשּפָא
 סלַא ךיא ןיב גרובמַאה ןיא :עדער רעכעלריפסיוא ןייז ןיא טגָאז

 טנייה ,רוניטק ַא ןופ לָאר רעד ןיא ןטערטעגפיוא רענדערדלַארענעג

 טימ ןענייז רימ .רוגינס ַא ןייז וצ עיסימ עמענעגנָא יד ךיא בָאה

 רעד ןיא טָאה סערגנָאק ןטנעצ םֹוצ זיב .ןדירפוצ גנוטייל רעזנוא

 טציא ,דיחי ןופ ּפיצנירּפ רעד טשרעהעג גנונעוװוַאב רעשיטסינויצ

 -רַא רעוויטקעלַאק ַא ףיוא ךיז טציטש סָאװ ,גנוטייל ַא רימ ןבָאה

 יד ןרָאװעג טלוב ןענייז טכירַאב-ק .א ןֹופ ,םוינעלַאק ַא ןופ טעב

 ,ןקנַאב יד ענונב .טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ ןטַאטלוזער עסיורג
 טניימ יו ;ןטסינָאגַאטנַא ערעזנוא ןגערפ קיטכירפיוא ךיא ?יוו

 ןוא ?ןקנַאב יד יוװ ,קיטכיוו ױזַא טשינ עיצַאזינַאגרָא יד זיא ,ריא

 -ַאזינַאנרָא ןוא יידיא עשיטסינויצ יד רעביא זנוא ריא טזָאל ףוסל

 -ראפ זנוא טכַאמ'מ .ןקנַאב יד ןבענוצרעביא ארומ טָאה ןוא עיצ

 עסיורנ א זיא'ס ,ָאי .ןטייקיניילק ןיא ךיז ןרילרַאפ רימ זַא ,ןפרווו

 סע עכלעוו ןופ ,רענייטש ןוא לניצ ןנייל וצ ךעלנעטדנָאט גנוטסייל

 -רַאפ טעברַא רעזנוא טימ ןכָאה רימ .ץראה ןינב רעד ךיז טפַאש
 לארשי-ץרא ,םוטנדיי םעניא ןזיירק-סקלָאפ עטיירב טריסערעטניא
 רעקיטכיוו ַא זיא'ס .ץרַאה ןשידיי םוצ טרעטנענרעד ןרָאוװעג זיא

 ןשידיי םעד רַאפ ןרירטסנַאמעד רימ ןעוו ,וטפיוא רעשיטילָאּפ

 -לוזער יד טלעוו רעצנַאנ רעד רַאפ ןוא ייקרעט רעד רַאפ ,קלָאפ

 -יא רעטספיט ןיימ ןופ ,?ארשי ץרא ןיא טעברַא רעזנוא ןופ ןטַאט

 ךוד !געוװ ןקיטכיר םעד ףיוא ןענייז רימ :;ךיא גָאז גנוגייצרעב

 רעדייפ ןָאק ךיא :עדער ןייז ןיא טרעלקרעד (ןלעק) ןָאזפלָאװ
 זומ ךיא .ןדירפוצ ןיב ךיא זַא ,ווָאנעלשט ר"ד יװ ,ןגָאז טשינ

 סָאד ,ארומ ןייק טשינ טָאה ,רעבָא ,קיטירק ַא טימ ןטערטּפיוא
 ךיז טָאה'מ רעכלעוו טימ ,קיטירק ןימ םעד ןופ ןייז טשינ טעוו

 עלַא .גנוטייל ןיימ ןגעק טצונַאב טפָא ױזַא ןסערגנָאק יד ףיוא ָאד
 סָאװ ,ןופרעד ךיז ןריטלוזער גנוריפ רעקיטציא רעד ןופ ןרעלעפ

 ןופ ץנאטסניא עטשרעביוא ןַא סלַא טשינ ךיז טליפ .ק;א רעיינ רעד
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 רעד .םזינויצ םניא ײטרַאּפ ַא סלַא רָאנ ,גנוגעװַאב רעצנַאג רעד
 ןלָאצ ענעבעגעגנָא יד ,גנונדרַא ןיא טשינ זיא טכירַאב-סטפַאשנכער
 .ןרָאװעג טכַאמעג קיסעלכַאנ ללכב זיא סנַאליב רעד ,טשינ ןעמיטש
 -טכע ןעװעג זיא םעטסיס ןיימ זַא ,ןפרָאוװעגרָאפ רימ טָאה'מ
 -קיטסייג ןופ טײטשַאב סָאװ ,גנוטייל יד טמוק טציא ,ונ .שירחוס
 זנוא טיג :סערגנָאק םנופ טגנַאלרַאפ ןוא ןשטנעמ עדנעייטשכיוה

 רימ סָאװ ,טלעג סָאד ,ןרעה עניימ !ןקנַאב יד זנוא טיג ,טלעג םָאד
 ןענָאילימ ןעצ ןבָאה רימ ,ןרענַאיצקַא יד ֹוצ טרעהעג ןטלַאװרַאפ
 ןופ קידנעטשנא טשינ זיא'ס זַא ,טגָאזעג ָאד טָאה'מ .ןטיזָאּפעד

 סָאד רעבָא עיצַאזינַאנרַא יד רעביא ןביג רימ ןעוו ,דצ רעזנוא

 ןיא טָאה יקסוועשילדָאּפ רעה .ןעיורטרַאפ וצ ארומ רימ ןבָאה טלעג

 ,ךיילגרַאפ ןטוג רעייז ַא טכַאמענ טעטימַאק-סנָאיצקַא ןופ גנוציז ַא
 .םענעי טימ השעמ יד םיא טנָאמרעד סָאד זַא ,טגָאזעג טָאה רע
 טָאה ןדנ םעד רעבָא רעטכָאט ןייז םעדייא םעד קעװַא טיג סָאװ

 ןַא טמענ ןעמ ןעוו .עקַאט סע זיא ױזַא ,ןבענ ֹוצ ארומ םיא רע

 ןָאק ָאט ,ןטפעשעג ףיוא טשינ ךיז טייטשרַאפ רעכלעוו ,םעדייא
 ןעױרטרַאפנָא ,שטנעמ רעקידנעטשנא ןַא ןיא רע ביוא ,םיא ןעמ

 ,טשינ םיא ןעמ טיג ןטלַאװרַאפ םוצ טלעג סָאד רעבָא ,רעטכָאט יד
 ןופ ייס ןוא רעטכָאט רעד ןופ ייס הבוט יד טגנַאלרַאפ ױזַא לייוו

 טשינ לָאז ןדנ רעד זַא ,ןגרָאז עקַאט זומ רעווש רעד .םעדייא םעד
 סָאװ ,ךיז טרעדנווו ךייר ןָאעל ר"ד ןעוו .ןרעוו טעװעלכַאטרַאפ

 רעבָא ,גנוטייל רעד רעביא רימ ןזָאל גנוגעװַאב רעד ןופ המשנ יד

 -מנע םעד ףיוא םיא ךיא זומ ,ןבעג טשינ רימ ןליוו טלעג סָאד

 -רעד יד רערעל םעד רעביא ןעמ טזָאל ,רעדניק טָאה'מ ביוא ;ןרעמ

 טימ ןטלַאװרַאפ וצ רערעל םעד טשינ ךָאד טיג'מ רעבָא ,גנואיצ
 טגנַאלרַאפ ךַאז עדעי זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה לצרעה .ןגעמרַאפ םעד
 טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ןקנַאב יד טָאה רע ןוא ןַאמכַאפ ריא

 רעייא .םינינע-ץנַאניפ ןיא טנװַאהַאב ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ןופ
 טסייוו ריא זַא ,ןזיוַאב טָאה ?ארשי ץרא ןיא טעברַא עשיטקַארּפ

 - -ֿפַאינָאלָאק רעד רַאפ ןבָאה רימ .טלעג טימ ןטלַאװרַאפ וצ יו ,טשינ
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 "נירג רעד טניז .תוחוכ ןוא טלענ ,טייצ ךס ַא ןבעגעגקעװַא קנַאב

 זיא'ס זַא ,ריא טניימ יצ .קנַאב רעד ןופ שארב ךיא ייטש גנוד

 ןָאדנָאל ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,קנַאב א ןריפ וצ ךַאז עטכייל ַאזַא

 יצ ?טלעװ רעצנַאנ רעד ןיא ןרענָאיצקַא טנזיוט 180 טָאה ןוא

 -יולאב עקיצנייא סלא ,ןנינענרַאפ סיורנ ַאזַא זיא'ס זַא ,ריא טניימ

 -ןַאט ןרָאי ייווצ עדעי ןעמוקַאב וצ טעברַא רעקיזָאד רעד רַאפ גנונ

 -ַאי ,ןָאלענעצאק ר"ד ,ךיא ?ןעננוקידיײלַאב עשירַאנ ןופ ןעמעיט

 טימ ןבעגענּפָא רעמ ךיז ןכָאה ערעדנַא ןוא ןעווָאק ,ןהאק סובָאק

 רימ ,ןטפעשעג ענענייא ערעזנוא טימ יוװ ,קנַאב-לַאינָאלַאק רעד

 רעבָא ,םזינויצ ןופ סערעטניא-סנבעל םניא ןטעברַא רעטייוו ןליוו

 -נוא ןטכינרַאפ וצ לולע זיא רעכלעוו ,גנַאלרַאפ ַא טימ טשינ טמוק

 ןוא םיכוסכס עיינ ןייק סיֹורַא טשינ טפור ,טעברא עקירעיננַאל רעז

 -ננאז טימ םיכסמ טשינ ךעלריטַאנ ןיב ךיא .ןטיירטש עכעלרעניא

 יו ןטייקכעלנעזרעּפ סָאװ ,ןדָאש רעסיורג א זיא'ס רעבָא ,ן'ליוו

 -ייפ רעזנוא .קעװַא זנוא ןופ טזומעג ןבָאה ערעדנַא ןוא ליווננאז

 -רַא רעד ייב ןטלַאהרעד וצ ימ ןייק ןבענענ טשינ ךיז טָאה גנוט

 -עמערק בָאה ךיא .ן'יקצענעמערק ,ן'קערָאמרַאמ ,ן'יודרָאנ טעב

 טָאה רע .סערגנָאק םוצ ןעמוק לָאז רע זַא ,ןטעבעג רדסכ ן'יקצענ

 םעד ןעזעג בָאה ךיא .ךעלנעמוא םיא זיא'ס זַא ,טרעלקרעד רימ

 יד ןנעוו (ן'גרוברַאװ .פָארּפ וצ) ןבירשענ טָאה רע ןכלעוו ,ווירב

 ןרערט טימ זַא ,ןנָאז זומ ךיא ןוא ןעמוק-טשינ ןייז ןופ תוביס

 ,ןפמַאק עכעלרעניא ענייז ןנעװו טנעיילעג ךיא בָאה ןניוא יד ןיא

 ,סערגנָאק םניא ךיז ןקילײטַאב וצ טביולרעד טשינ םיא ןבָאה סָאװ

 ןייז ןענָאק לעוו ךיא יצ ,טשינ סייוו ךיא ,ןרעה ןוא ןעמַאד עניימ

 -רַאפ רימ ןבָאה םיריוטקָאד יד ,ןסערגנָאק עטסטנעָאנ יד ףיוא

 ,ןעמוקעג רעבָא ןיב ךיא .סערגנָאק ןקיטציא םוצ ןרָאפ וצ ןטָאב
 רילעּפַא ךיא .,סעיצוטיטסניא-ץנַאניפ ערעזנוא ןעוועטאר וצ ידכב

 -ררעּפסקע עכעלרעפענ ןייק ןקנַאב יד טימ טשינ טכַאמ ,ךייא וצ

 ,טננַאלרַאפ רימ ןֹופ ןיקשיסוא טָאה סערגנָאק ןטצעל םייב .ןטנעמ

 ,ךייא ןופ ךיא גנאלרַאפ טציא ,ערה רצי ןיימ ןייז רבוג לָאז ךיא זַא
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 ,טירש םעד טשינ טכַאמ !ערה רצי רעייא ןייז רבוג טלָאז ריא זַא

 | / .ןקנַאב ערעזנוא ןריניאור טעװ רעכלעוו
 ןופ ןרָאװעג ןסירעגרעביא רדסכ זיא עדער ס'נהָאזפלָאװ

 -נָאק ןפיוא רעבָא טָאה יז ,ןטסעטָארּפ ןוא ןפורנשיווצ עשימרוטש
 -לַארענעג רעטסטנעָאנ רעד ,קורדנייא ןפיט רעייז ַא טכַאמעג סערג

 -לעוװ ,עיצַאזינַאגרַא ןַא ןופ גנוטייל יד ;טגָאז ןיקּצַאמ ןָאעל רענדער

 טָאה ,ןלייט ענעדישרַאפ ןופ טײטשַאב ןוא עקיליוויירפ ַא זיא עַכ'

 -רעק עקיליוויירפ ַא עקַאט זיא יז זַא ,ןעקנעדענ וצ דימת טכילפ יד

 ךיז לָאז עיצַאזינַאנרַא יד ידכב ,ןוט ץלַא ָאזלַא זומ ןוא טפַאשרעּפ

 "טלעוו יד , ןוא גנוטייל יד זַא ,ןגָאז טשינ ןָאק'מ .ןטלַאהפיונוצ

 ןופ ענובירט ַא ןייז ףרַאד "טלעוו יד, ,טלדנַאהעג םעד טיול ןבָאה
 -רעב יד .קיטילָאּפײיטרַאּפ רַאפ גנוטייצ ַא טשינ ןוא םוטנדיי-טלעוו

 -ענ טוג ןוא וויסנעטניא ןיימענלַא ןיא רעבָא טָאה גנוטייל רעניל

 ,חרזמ ןטימ ןייג גנוטייפ יד ליוו ,קיטילָאּפ רעד ענונב .טעברַא
 עז ךיא .ברעמ ןטימ ןדנוברַאפ ךיז טלָאװ רעשיפ ןַאשז רעה תעב

 ןופ עגַארפ ַא זיא'ס .ץַאזנגעק ןלעיּפיצנירּפ ןייק םעד ןיא טשינ
 ןטימ ןטעברַא ןעמ זומ טנייה זַא ,ןעמוקרָאפ ןָאק סע .קיטקַאט

 -פיוא רעד זַא ,טלַאה ךיא .טנעדיצקָא ןטימ ןגרָאמ ןוא טנעירָא
 ןזומ .ק .א רעסיורג רעד ןוא קנַאב-לַאינָאלָאק רעד ןופ טַאר-סטכיז
 ןייז ןיא טרעלקרעד ןַאמצײװ םײח.פָארּפ .שיטנעדיא ןייז ירמנל

 טלָאװ םזינויצ רעצנַאג רעד יו ,קורדנייא םעד ָאד טכַאמ סע :עדער

 םינינע ערעדנַא ךָאנ ןבָאה רימ .ןקנַאב ןינע םעד םורַא טיירדעג ךיז

 ,עיציניפעד רעד טימ ןענַאטשרַאפנייא ןיב ךיא ,ןקידיילרעד וצ
 -ַאֹּפ רעשיטסינויצ רעד ענונב ןבענענ ָאד טָאה ןיקריס ר"ד עכלעוו

 -ויצ עשיטילָאּפ יד זַא ,ןייז םיכסמ טשינ ןָאק ךיא רעבָא .,קיטיל

 -ילֲאֹּפ טשינ זיא קיטילָאּפ .קיטילָאּפ יד ןריזילָאּפָאנָאמ ןלָאז ןטסינ

 -לעוו ,רעד ןיב ךיא .םישעמ טיידַאב קיטילָאּפ ,עינַאלַאעזַארפ עשיט

 .םזינויצ רעשיטעטגיס ;טרָאװ םעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאּפ זיא רעכ
 ןַא רַאפ טעברַא-עיצַאזינָאלָאק עלַאער ןוא קיטילַאּפ טלַאה ךיא

 ןעמ זומ ,ןעגנוננידַאב ןעמוקַאב ?יוו'מ ןעוו .טיבענ ךעלטייהנייא
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 ןוא רעלעיצנאניפ ןופ תודוס יד ןייטשראפ וצ ידכב .עגניד ןפַאש

 ,ריקנַאב ַא ןייז אקוד טשינ ןעמ זופ טעברַא רעכעלטפַאשטריוװ

 240681186 יד ןעוו .רעקימעכ ַא ןייטשראפ ךיוא לָאמַא ןָאק סָאד

 "לאלצב , רעד ןוא ןוגמ 64 106:צ600ענג68/ (0נמע גמ ץ

  "ייר ןופ ןטכַארטַאב טשינ ךַאז יד ןעמ רָאט ,םידספה ןעננערכ

 -ַאנ ןסיורג ַא ןבָאה סעיצוטיטסניא עדייב ,טקנוּפדנַאטש ןשירחוס

 טימ .עיצַאזינָאלָאק רעקיד'לארשי ץרא רעזנוא רַאפ טרעוו ןלַאנָאיצ

 .ןעיובפיוא טשינ לארשי ץרא ריא טעו "םעטסיס ןשירחוס , םעד

 ,םזינויצ-יבבוח ,םז'מעה דחא ןפור טעברַא רעזנוא טנעמ ריא

 רעד ךָאד זיא סָאד רעבָא ,טליוו ריא יו סע טפור

 -רַאפ טשינ ליוװו ,לשמל ,רעשיפ רעה .,םזינויצ ןרַאפ געוו רעקיצנייא

 יױדרָאנ ןעוו .טַאט דעשיטילָאּפ א ןייז ךיוא ןָאק ?לוש ַא זַא ,ןייטש

 -עג טלָאװ רָאנ ,זירַאּפ ןופ ריזנ רעסיורג רעד ןעוועג טשינ טלָאװ

 רע טלָאװ ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד טימ גנודניברַאפ ןיא ןענַאטש

 ןִא ןרעוו ןזומ ןקנַאב יד .ןעמוקעג סערגנָאק ןפיוא זנוא וצ ָאד

 -ָאק יד טרעו טציא ,גנוגעוַאב רעצנאג רעד ןופ טנעמורטסניא)

 ,שארב "רעווש , םעד טימ עיכראנילא ןַא ןופ טריפענ קנַאב-לַאינָאל

 יו ,ךיז ןשטניוו רימ ךיוא .ענַאל ערַאבטלאהמוא ןַא ןיא סָאד

 .ננונעװַאב רעד ןיא םולש םעד ,ןָאזפלָאװ רעה

 א ףיוא ןענאטשענ זיא עכלעוו ,עטַאבעד רעגנַאל רעד ךָאנ

 ןופ נַאלשרָאפ םעד טיול סערגנָאק רעד טָאה ,ָאווינ ןכיוה ץנַאג

 -רַאֿפ ננוטייל רעד טקירדעגסַיוא טפַאשנַאמ-סדנַאפ רעשיסור רעד

 טרירעפער ןַאד .טעברַא רערַאבטכורּפ ריא רַאפ קנַאד ןוא ןעיורט

 -ָאד רעד ,דנַאפ-לַאנַאיצַאנ ןשידיי םעד ןגעוו רעמיײסנעדָאב .מ רײד

 -גננָאק ןטפניפ ןפיוא ןרָאװעג ןפאשעגנ זיא רעכלעוו ,דנָאפ רעקיז

 ןוא עטבילַאב רעייז ַא ןראוװעג רֶאי רַאּפ א ןופ ךשמב זיא ,סער |
 ןוא ןסקַאוװעג רדסכ ןענייז תוסנכה ענייז ,עיצוטיטסניא ערעלוּפָאּפ

 ןָאיליס ןייא ןופ םוכס ןכעלרעי םעד טכיירגרעד (1919) ןבָאה

 ןבענענפיוא זיא רעטלעגנ יד ןגנײלקעװַא ןופ ּפיצנירּפ רעד .קנַארפ
 -םעשַאב וויסנעטניא ךיז טָאה לארשיל תמיק ןרק רעד ןוא ןרָאװעג
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 ,לארשי-ץרא ןיא ןטעברַא-עיצַאזינָאלַאק ןוא ףיוקנדָאב טימ טקיט

 ןוא ןטּפַאשנסָאנעג-רעטעברַא יד רַאפ טגרָאזעג ל"קק טָאה רקיעב

 -ַאב ןכעלריפסיוא ןַא טיג ןיּפור רוטרַא רײד .ןעגנולדיזַאב-רעטעברַא
 ,1908 רָאי םעד טייז לארשי ץרא ןיא טייקיטעט ןייז ןגעוו טכיר

 -עניטסעלַאּפ רע'ופי ןופ גנוטייל יד ןעמונעגרעביא טָאה רע ןעוו |

 ןענַאטשַאב זיא טמא ןעיינ םעד ןופ עבַאנפיוא עטשרע יד ,.טמַא

 עטלַא יד ןופ לַאירעטַאמ-ןשטנעמ םעד ןעיײנַאב וצ יו ,םעד ןיא

 .טייקיטעט רעטנייװצרַאפ-טיירב ַא וצ טריפעג טָאה סָאד .סעינָאלָאק

 :עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד זַא ,ןטלַאהעג בֹושי רעד טָאה הלחתמ

 ןטלַאטשנא עלערוטלוק ןדנירנ טימ ןקיטפעשאב רקיעב ךיז ףרַאד

 ךרוד ןרעוו טריפעג רעטייוו ףרַאד טעברַא עשירָאטַאזינָאלָאק יד ןוא

 -טסעלַאּפ רעד טָאה ןעלטימ-טלעג עניילק ענייז טימ .תובשומ יד

 -ַאזינָאלַאק ןופ טיבעג ןפיוא ןוטפיוא ךס ַא טנָאקעג טשינ טמַא-ענ)

 ןופ לָאר רעד טימ ןלעטשנדירפוצ טזומעג ָאזְלַא ךיז טָאה רע .עיצ

 .ןפַאשעג טָאה טמַאיַאניטסעלַאּפ רעד .רעפלעה ןוא רעזייוו-געוו ַא

 יד טָאה רעכלעוו , (0.1.2.6. טוטיטסניא-"בושיה תרשכה , םעד
 זיא ןַאד .םידיחי רַאפ ףיוק-ןדָאב םעד ןכעלנעמרעד וצ ,עבַאגפיוא

 ןופ גנודנירג ךרוד טעברַא רעשידיי רעד ןפלעה וצ ןטָארטעגוצ רע
 -ןשטנעמ ןֹופ גנואיינַאב יד .תוצובק-רעטעברַא ןוא ןעמרַאפ-רעטסומ

 -ביוו .ַא ןרָאװעג זיא סעינָאלָאק יד ןיא ןוא בושי םניא לַאירעטַאמ
 ןקירדסיוא טשינ ךיז טזָאל סָאד םנה ,וטפיוא רעלַאנָאיצַאנ רעקיט

 ָאגעטַאק -- ןיּפור טנָאז -- ָאד זומ ךיא .ןרעפיצ עשירחוס ןיא

 -נומענרעטנוא יד לארשי ץרא ןיא ןענייז טפָא זַא ,ןרעלקרעד שיר
 -עזנוא רַאפ ךעלצונ קינייו טיפָארּפ ןשירחוס ַא ןעגנערב סָאװ ,ןעג |

 -ָארּפ-טשינ עכנַאמ ןענייז ךוּפיהל ןוא ,ןסערעטניא עלַאנָאיצַאנ ער

 .ץראה ןינב ןרַאפ קיטכיוו רעייז ןעגנומענרעטנוא עדנגנערבטיפ

 -רַארנַא ןַא ןָא לייוו ,קנַאב-רַארנַא ןַא ןגעוו ;טכַארט טציא ןזומ רימ

 -ָאטַאזינָאלָאק ערעסערג םוש ןייק ןביֹוהנָא טשינ ןעמ ןָאק טידערק

 ןטעברַא רעוויסנעטניא ןוא רעלענש ןזומ רימ .טייקיטעט עשיר

 טימ ,קירוצ ןרָאי טימ טניימעג טָאה'מ יו ,ןוט וצ טשינ ןבָאה רימ
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 .טנזיוט 100 גנורעקלעּפַאב עשידיי יד טלייצ טנייה .דנַאל טסוּפ ַא
 ,.לארשי ץרא ןופ גנורעקלעפַאב-טמאזעג 100,000 ףיוא תושפנ

 .רימ זיב רעטנעצרָאי רַאֹּפ א שינרענע ןטעברַא ןזומ ןלעו רימ

 עשיטעטש יד רַאפ ,דנַאל ןיא טעטירָאיַאמ יד ןכיירגרעד ןלעוו

 רעכעלטפַאשטריו א קיטיונ זיא ,לענש ןסקַאװ עכלעוו ,םיבושי

 ננוטייל עשירָאטַאינַאלַאק רעזנוא טלעטש סָאד ,דנַאל-רעטניה

 רעזנוא ןֹופ גנולקיװטנַא עכיירגלָאפרעד יד .ןבַאגפיוא עסיורג רַאפ

 ןֹופ קיננעהּפָא ייר רעטשרע ןיא ןזיא טעברַא רעקיד'לארשי ץרא

 ףרַאד ץראה ןינב .רעדנעל-תולנ יד ןיא טפַארק רעשיטסינויצ רעד

 , ,טסינויצ ןדעי ןופ טלאהניא-סנבעל ַא ןרעוו

 עננַאל א ןפורענסיױרַא טָאה טַָארעפער רענעגנולעג ס'ניּפור

 שטירט .ד ךיז ןקילײטַאב סע רעכלעוו ןיא ,עטַאבעד-עניטסעלַאּפ

 ןילעי רוד ,שץיטעל .ש ר"ד ,(נַאַאה) ןהאס סובָאסַאי ,(ןילרעב)

 "רַא םעד ןריקיטירק ןהאק ןוא שטירט .ערעדנא ןוא (םילשורי)

 עשיטסינויצ ערעדנַא ןופ ןוא טמַא-ַאניטסעלַאּפ ןופ םעטסיס-סטעב

 טדערעג טָאה ףרַאש סרעדנוזַאב ,?ארשי ץרא ןיא סעיצוטיטסניא

 רעשיטקַארּפ רעד רַאפ ןיב ךיא :טרעלקרעד רע .ןהאק סובָאקַאי

 ןוא קידנעטשנא ןרעוו טכַאמענ זומ יז רעבָא ,טעברַא-עניטסעלַאּפ

 -נא-עניטסעלַאּפ ערעזנוא ןופ ןסנַאליב יד ,ננונעכערַאב טימ

 ַא ןריטַאטסנָאק זומ ךיא ,דליב ןקיטכיר םעד טשינ ןבינ ןטלַאטש

 ."לאלצב , םייב ייס ןוא 1:1,10.6: ייב ייס טפַאשטריוװ עטכעלש

 ןומ רע ,?לדניה-הרּפכ סָאד דימת דנָאפ-לאנַָאיצַאנ רעד זיא ,רעדייל

 ןענַאהיוא רָאטקעריד ןַאמכַאפ רעטנַאקַאב רעד .םידספה יד ןקעד

 -עניטסעלַאּפ ןופ ןדָאטעמ-סטעברַא יד ןנעוו ןבירשעג רימ טָאה

 ַא רַאפ ,שירעדנעוװשראפ ןוא שיטקַארּפ טשינ ןענייז ייז זַא ,טמַא

 דימת ,קנַאב רעד ןופ ןרָאטקעריד יד ,רימ ןלעוו ,טעברַא רעטוג)

 ,ענניד ןפאש ליװ ןַאמצייו רעה .רעטלענ עקיטיונ יד ןלעטשוצ

 -רעד ךס ַא טשינ ןעמ ןָאק ,רעטלענ סיױרַא טפרַאוװ'מ ןעוו ,רעבָא ,טונ

 ןוא לארשי-ץרא ןיא טעברַא יד טקידייטראפ ועל וחירמש ,ןכיירג

 ר"ד רעסיוא :טגָאז רע .ןיּפור ר"ד רעטייל ןכעלטרַאװטנַארַאפ ריא
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 ערעדנַא ןַארַאפ ךָאנ ןענייז ןהָאזנורהַא םָאנַארגַא ןוא ןעגַאהיוא

 -עדנַא ןַא רָאנ ןבָאה יקסנאקליוו ןוא קיד ןעמָאנָארגַא יד .טיילכַאפ

 ןייק טמוק ןהאק רעה ,םעטסיס-סטעברַא ס'ניּפור וצ גנואיצַאב ער

 זַא ,ןייא רעטעּפש ךיז טדער ןוא ךוזַאב ןצרוק ַא ףיוא ?ארשי ץראיו
 ןיא ןיוש ךיז טניפענ רעכלעוו ,ןיּפור ר"ד ןופ רעמ טייטשרַאפ רע

 רעבַארַא יד ןופ טנרעלעג ןהאק רעה ,טָאה ריא ,רָאי סקעז דנַאל
 רעד רעבָא ,םַאזגנַאל ,םַאזננַאל -- יאוש ,יִאוש :;טרָאװ סָאד

 | ,ָאּפמעט ןלענש ַא טגנַאלרַאפ ץראה ןינב

 -רנַאב א טנעײלעגרָאפ טָאה וָאלָאקָאס םוחנ יו םעדכָאנ !

 ילַאנָאיצַאנ ןשידיי-שינַאקירעמַא ןטנַאקַאב םעד ןופ ווירב-סגנוס

 ךשמה רעד רָאפ טמוק ,סיידנַארב יאול רעקיטילָאּפ ןוא םָאנָאקע

 ןייז ןיא עידומ זיא דנַאטש ףלָאדַא ,עטַאבעד-עניטסעלַאּפ רעד ןֹופ

 100 ןעלמַאז וצ ן'רעּפיצ ןושרג ר"ד ןעננולעגנ זיא'ס זַא ,עדער

 -לעֹוװ ,עיזַאנמינ רעשיאערבעה רע'מילשורי רעד רַאפ קנַארפ טנזיוט

 ןשיטסינויצ ןטנַאקַאב םעד ןופ ננוטייל רעד רעטנוא טייטש עכ

 ,טלַאה ןיקשיסוא .מ .מ ,רעליש המלש רעקנעד ןוא רעלעטשטפירש
 יד ןיא ןבָאה רימ .ןרעלעפ עריא ןבָאה ךיוא זומ טעברַא עדעי זַא

 ךיוא ייטשראפ ךיא ,לארשידץרא ןיא טכיירגרעד ךס ַא ןרָאי עטצעל

 רַאפ ןלעטש ךימ טעוו'מ ןעוו רעבָא ,תונובשח-טלעג ןופ סעּפע

 :ןרעּפטנע ףכית ךיא לעװ ,היבחרמ ןוא ןענָאילימ ןשיווצ לַאװ רעד
 בָאה קירוצ ןרָאי ןעצ טימ !היבחרמ ,היבחרמ ,היבחרמ זנוא טיג
 לארשי ץרא, :בקעי ןורכז ןיא רָאפנעמַאזוצ ןפיוא טגָאזעג ךיא
 ,המכח טימ טשינ ךיוא ןוא טלעג טימ ןרעו טיובעג טשינ טעוו

 יד ןענָאמרעד ָאד זומ'מ ."סייווש טימ ןייֵלַא ןוא קיצנייא רָאנ

 .ןילעי דוד טדערעג ןיוש םעד ןגעוו טָאה סע .םילשורי ןופ עגַארפ

 .דניז ַא םילשורי יבגל ןרָאװעג ןעגנַאנַאב טייז רעזנוא ןופ זיא סע

 סָאד ךיז זיא טציא ןוא ופי ןיא טרירטנעצנַאק ץלַא ןבָאה רימ
 רעזנוא ןעועטַאר ןזומ רימ .רעטנוא טייג םילשורי .םקונ זנוא ןיא

 יד ףיוא טרעפטנע ןיפור .א רײד ,טָאטש-טּפיוה עקילייה ,עטלַא

 -וחר ןופ טסינַאלַאק ַא ,יטסװָאסלָאט .ש .ןטנענָאּפָא יד ןופ תונעט
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 -סעלַאּפ ןופ ןדָאטעמ-עיצַאזינָאלַאק עטכעלש יר טריקיטירק תוב

 ןטערטרַאפ יקסנאלּפאק .ש .יא ןוא .שטיוַאגורהא .י .טמַא-עניט
 .ייז .ןעײטרַאּפרעטעברַא עשיטסינויצ יד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד
 ר"ד .ןטפַאשנסָאנעג-רעטעברַא יד ןעיובסיוא לָאז'מ זַא ,ןעגנַאלרַאפ

 -טריוו ןפיוא ןעגנוטסייל יד טריקיטירק (ופי) האשטארגאב .ח

 -טנע והאְט סובָאְסַאי ,טיבעג ןלערוטלוק ןוא ןשיטילָאּפ ,ןכעלטּפַאש
 -ימעלָאּפ וצ --- רע טגָאז --- רעווש זיא סע ,ןע'ניוועל .רד. טרעפ
 ייווצ ןוא ייווצ זַא ,ריטַאטסנָאק ךיא ןעוו .ןיוועל והירמש טימ ןריז
 עשיאערבעה יד ןבעל לָאז, :ןיוועל ר"ד רימ טרעפטנע ,ריפ זיא
 :ךלָאג סירָאב .טנייצרעביא טשינ ךימ טָאה ןיּפור ר"ד "!ךַארּפש

 ןיא טרעלקרעד ,ןטסינויצ עשיסור עדנריפ יד ןופ רענייא ,גרעב
 רַאפ טמַא-עניטסעלַאּפ םעד ןייז רַאבקנַאד זומ'מ זַא ,עדער ןייז

 ןעגנולעג זנוא זיא סערגנָאק ןטצעל םעד טניז .,ןעגנוטסייל ענייז ;

 יד ןעייטש רעדייל ,סעיציזָאּפ עיינ ןעצ לארשי ץרא ןיא ןּפַאש וצ
 סוילוי ךיוא .טעברַא רעלַאער רעד ןופ טייוו ןטסינויצ עשיטילָאּפ
 ײטסעלַאּפ רעד ןופ ןטַאטלוזער יִד טקידיײטרַאפ (םייהנַאמ) ןָאמיס

 ןיא עיצַאזינָאלַאק יד ןייז ךישממ זומ'מ זַא ,טלַאה ןוא טעברַאדענ !

 ןוא רעכעלריפסיוא רעד ןופ ףוס םֹוצ .גנוטכיר רעקיטציאזיב רעד
 -נגלָאפ ןעמונעגנָא טרעוו עטַאבעד-עניטסעלַאּפ רעטנַאסערעטניא

 -ָאטַאזינַאלָאק ְךעד טימ םיכסמ זיא סערגנָאק רעד , :עיצולָאזער עד
 ןגנע םעד ךרוד ןרָאװעג טעטסיילעג זיא עכלעוו ,טעברַא רעשיר

 ,טגנַאלרַאפ ןוא ,טמַא-עניטסעלַאּפ ןוא דנָאפ-לַאנַאיצַאנ םעד ,.ק .א

 עקיטציאדזיב יד טיול ןרעטיירברַאפ ןוא ןייז ךישממ יז לָאז'מ זַא
 | ."ןּפיצנירּפ

 עכלעוו ,גנוציז-רוטלוק עלעיצעּפס ַא רָאפ ןַאד טמוק סע

 -ייפ (העיק) יקסלָעּפָאטַאלז ללה :שיאערבעה ןיא טריפענ טרעוו
 דנָאפ-רוטלוק םעד ןנעװ טַארעּפער (ס'נייטשדלעפ .מ) רָאפ טנע

 ,(עינעמור) טכַאנ ר"ד ךיז ןקילײטַאב עטַאבעד רעד ןיא ."םדק,
 ןַא טלַאה ןץקשיסוא .מ .מ ,דנַא ןוא (עינעמור) רעווָארימעינ ר"ד

 רָאפ טגָאלש ןוא (שיאערבעה ןיא) טארעּפער-רוטלוק ןכעלריפסיוא
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 טרירעפער ןַאמצײװ םיײס .ףָצרּפ ,סעיצולָאזער עקידנכערּפשטנַא

 ַא טינ רע .סילשורי ןיא טעטיזרעטיווא רעשיאערבעה רעד ןנעוו

 דנַאלסור ןיא עגַאלןטנעדוטס רעשידיי רעד ןופ דליב קירעיורט

 -ַאער עשיטקַארּפ יד םורַא טדער ןוא טלעוװ רעצנַאנ רעד ןיא ןוא

 יד .טעטיזרעוװינוא רע'מילשורי רעד ןֹופ ןטייקכעלנעמ-עיצַאזיל

 רעקיטסייג רעד ףיוא הבושת ַא ןבעג ףראד ?ושכיוה עשיאערבעה

 .טננוי רעשידיי רעד ןופ טיונ-ןרעל רעד ףיוא ןוא םוטנדיי ןופ טיונ

 -רעוו עשיטעטַאּפ ,עקיד'תובהלתה טימ טסירנַאב רעטסַאג ,מ רי"ד

 .ש ר"ד .טעטיזרעווינוא רע'מילשורי רעד ןופ גנודנירג יד רעט

 ,סעדָא ןופ ןבדנ ןסיורג ַא ןנעוו עידומ זיא (ןָאדנָאל) סעכיַאד

 טנזיוט 100 ןעקנַָאשעג טעטיזרעווינוא רעד רַאפ טָאה רעכלעוו

 רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןוא טעטיזרעווינוא רעד ןנעוו .קנַארפ

 ןיא ,עטַאבעד עכעלריפסיוא ןַא רָאפ טמוק רוטלוק רעשיאערבעה

 .מ .מ ,(ופי) ןהָאזיסָאמ .ב ר"יד :;ךיז ןקילײטַאב סע רעכלעוו

 ,(םילשורי) ןילעי דוד ,(ןּפרעװטנַא) רענישטראט ,1 ,(םעדָא) ןיקנייש

 ,(יחרזמ) טורטש .ה רעלָאמ ,(יחרזמ) סעגײר ברה ,יקסרעדנעב ריד

 יד .ערעדנַא ןוא (סעדָא) רעגויולק .י ר"ד ,(יחרזמ) ןילרעב .מ

 ענעדישרַאפ ןנעק ףראש ףיוא ןטערט "יחרזמ , ןופ רעטערטראפ

 זא ,ןעגנַאלרַאפ ןוא םזינויצ םניא ןעגנומערטש עשירעקנעדיירפ

 םעד טיול ןליפ ךיוא רָאנ !שיאערבעה ןדער רָאנ טשינ לָאז'מ

 -ַאק סיורַא ךיז טנָאז ןילרעב .מ .,ךַארּפש רעקילייה רעד ןֹופ טסייג

 יּפל ןיא קָאד לייוו ,טקעיארּפ-טעטיזרעװינוא םעד ןגעק שירָאגעט
 -ןרט םעד ראפ ןגרָאז ?כ-םדוק ןפראד רימ ,ךאז-סוסקול א העש

 ',טיורב םענעק

 רעשידיי רעד ןנעוו עדער ַא ןסָאזלענעצַאק .1 ר"ד טלַאה ןַאד

 -נירנעג קירוצ רָאי 18 טימ דךָארג זיא עכלעוו ,קנַאב-לַאינָאלַאק

 -ידיי-שטייד רעטנַאקַאב ַא ,(ןילרעב) עטסעל .ה רײד ,ןרָאװעג טעד

 ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעסיורג רעד ןגעו טדער ,רעלעטשטפירש רעש

 טימ .טעטיזרעווינוא רע'מילשורי רעד ןופ גנוטיידַאב רעקיטסיינ
 -ָאזער עדנגלַאפ סערגנָאק רעד ןָא טמענ (יירד ןנעק) ןעמיטש עלַא
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 וצ טסילשַאב סערגנָאק רעד, :;ןַאמצייוו ןוא ןיקשיסוא ןופ עיצול
 ףרַאד עכלעוו ,עיסימָאק ַא ןפַאש וצ .ק .א םעד ןקיטכעמלופַאב

 -וא רעשיאערבעה רעד רַאפ ןטעברַא-טגנוטיירַאברָאפ יד ןריפכרוד

 זיא'ס ןַא ,עידומ זיא טָאלָאקָאס .ג ."םילשורי ןיא טעטיזרעווינ

 יד ןופ עיצַאזינַאנרָא ןַא סערגנָאק םעד תעב ןרָאװעג טעדנירנעג

 ייר עצנַאג ַא רָאפ טנַאלש גרעבדלָאג סירָאב ,ןדיי עשילָאינַאּפש

 -סעלַאּפ רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז עכלעוו ,ןגארטנא ןופ
 .,רעזָאמ .י (דנַאלננע ןופ) ןבדנ רעשיטסינויצ רעד .עיסימאק-עניט
 ןופ םויק םעד טכעלנעמרעד םימוכס עסיורג טימ טָאה רעכלעוו

 -ירט-סערגנַאק רעד ןופ טקנַאד ,"הילצרה, עיזַאנמינ רע'ופי רעד
 -ערבעה רענעכעגעגרעביא רעייז רַאפ רערעל ןֹוא רעטייל יד ענוב

 ןַאמגײװ םייח .פָארּפ ,"הילצרח , ןיא טעברַא-סגנואיצרעד רעשיא |
 -טפירש עדנגלָאפ עיסימָאק-ץנענַאמרעּפ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא יּפִא טינ

 -נוז ריא ףיוא טָאה עיסימָאקדץנענַאמרעּפ יד , :גנורעלקרעד עכעלי
 -לַאינָאלַָאק רעד ןופ טַאר-סטכיזפיוא רעד זַא ,ןסָאלשַאב ננוציז-קיט

 ,טעטימָאק-סנָאיצקַא ןסיורג םעד טימ שיטנעדיא ןייז ףרַאד קנַאב

 -נעטשרַאפ .ק .א רעגנע רעד רעבָא ךיז טָאה סערגנָאק ןופ ףיול ןיא

 -רעּפ יד טעטכיצרַאפ םעד בילוצ ןוא גנוטייל-קנַאב רעד טימ טקיד

 נַאלשרָאפ םעד לעטש ךיא ,סולשַאב ריא ףיוא עיסימָאקדץנענַאמ

 םעד עגונב ןגארטנא עֶלַא גנונדרָא-גָאט רעד ןֹופ ןעמענוצּפָארַא

 -רָאפ ס'נַאמצייוו טרעוו ןעמיטש 80 ןגעק עֶלַא טימ ."ןינע ןקיזָאד
 ןייז וצ ןעיניקשיסוא טסירנַאב סערגנָאק רעד .ןעמונעגנָא גַאלש

 י | ,גָאטסטרובעג ןקירעיפס
 ,גנוטייל רעיינ רעד ןופ עטסיל יד רָאפ טנייל ןַאמצײװ .ח .ּפָארּפ

 ,גרוברַאװ :;רעדילנטימ עקיטציאדזיב יד רעסיוא טיײטשַאב עכלעוו

 לאיחי ר"ד ןופ ךָאנ טָאלָאקָאס ,שץטעל ,עקטנגַאה ,ןהָאזבָאסַאי

 טעמב סערגנָאק ןופ טרעוו עטסיל ענעגָאלשענרָאפ יד .וָאנעלשט

 -ָאזער ַא רָאפ טנעייל ןָאהט עשוהי ריד .,ןעמֹונעגנָא קימיטשנייא

 -נריי-טלעוו ןופ טסעטָארּפ ןכעלרעייפ ַא סיוא טקירד עכלעוו ,עיצול
 -סעפינַאמ ,קידנעייטש .סעצָארּפ-סילייב ןכעלדנעש םעד ןנעק םוט
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 יד ןופ עיצַאקָאװַארּפ רעשיראבראב רעד ןנעק סערגנָאק רעד טריט

 -יז רעכעלרעייפ רעטצעל רעד ןופ טולש םוצ ,ןטָאּפסעד עשירַאצ

 .ןהָאופלַאו דוד ןֹוא קילַאיב .1 .ח ,גרוברַאו .ּפָארּפ :ןדער גנוצ

 -טימ רעד ךרוד טקרַאטשעג ,גנוטייל עיינ יד :טנָאז גרוברַאװ .פָארּפ

 היֹוא ןכיירגרעד וצ ןעימאב ךיז טעװ ,וואנעלשט ר"ד ןופ טעברַא
 רעד .םזינויצ ןרַאפ ןטאטלוזער עטסעב יד געוװ ןקיטציאדזיב םעד

 רערעווש רעזנוא ןיא הנומא ןוא חוכ ןבעגעג זנוא טָאה סערגנַאק
 -טסַאנ ריא רַאפ ןיוו טָאטש רענייש רעד ןעקנַאד רימ .עבַאנפיוא

 ,עדער עשיאערבעה א טלַאה טילאיב .1 .8 .טייקכעלטניירפ

 ןטלַאהענסיוא טָאה סערננַאק רעד :טרעלקרעד רע רעכלעוו ןיא

 יד ןשיווצ םוחת ַא ןבעל ןשידיי םניא טײטשַאב סע .ןעמַאזקע םעד

 יד ךשמב ןבָאה רימ ,ןשינעפרעדַאב עקיטסייג ןוא עלעירעטַאמ

 זנוא טלעפ סע .ןעיוב ןופ טסנוק יד ןסענרַאפ ןעגנורעדנאוו-תולג

 גנודנירג יד קידנסילשַאב .ךַארּפש יד :טנעמורטסניא-טּפיוה רעד

 -ראפ סערננַאק רעד ליוװ ,טעטיזרעווינוא רעשיאערבעה רעד | ןֹופ

 ןופ דיתע ןיא ןביולג רעזנוא .םוחת ןשיגַארט ןקיזָאד םעד ןטיש

 -קַארַאֿכ זיא'ס ,דוסי ןשינָאל ,ןלַאער ַא ךיז ןיא טָאה קלָאפ ןשידיי

 -רעווינוא רע'מילשורי רעד ןופ רָאטַאיציניא רעד סָאװ ,שיטסירעט

 ,(אריּפַאש .ה) קיטַאמעטַאמ ןופ רָאסעּפָארּפ ַא ןעוועג זיא טעטיז

 ןוא ,ךיז ןיא טביולג רע זא ,ןזיואב טָאה סערגנָאק רעניוו רעד

 טנעדיזערּפ רעד ןָאפלַאװ רוד .ןוחצנ םוצ געוו רעד זיא סָאד

 ךיז רימ ןבָאה לָאמ ןטפלע םוצ :עדער-סולש יד טלַאה ,סערגנָאק ןופ

 קעװַא ןעיינ רימ .סטרעוורָאפ טירש ַא ןעוועג זיא'ס .טלמַאזרַאפ/
 רעזנוא רַאֿפ שירַאדילַָאס ןפמעק וצ ןליוו םעד טימ סערגנָאק ןופ

 רעכלעוו ,ן'וואנעלשמ ר"ד ןסירנַאב רימ ,לַאעדיא ןקיד'תופתושב

 "יא וצ סולשטנַא ןייז טימ ןברק ןכעלנעזרעּפ ןסיורג ַא טגנערב

 ,רעריפ ענעבענעגרעביא עכלעזַא קידנבָאה .ןילרעב ןייק ןעלדיזרעב

 זנוא טָאה ןיוו .םזינויצ ןופ דיתע םעד ןגעוו ןייז קיאור רימ ןענָאק

 עיצאטס עסיורג א ןעוועג ןיא'ס רעבָא ,ןויצ ןבענענ טשינ ךָאנ
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 ןטימ עלַא ךייא ךיא סירג סולש םוצ ןוא .ןויצ ןייק געוו םעד ףיוא
 יי !סערגנָאק (טפלעװצ םייב ןעעזרעדיט םוצ ;ףור

 ןסָאלשעג זיא גנַאזעג"הוקתה , ןֹוא לַאפייב ןשימרוטש ַא טימ
 עזעידנַארג א ןעוועג זיא רעכלעוו ,סערננָאק רעטפלע רעד ןרָאװעג

 םעד תעב .גנוגעװַאב-סנַאסענער רעשידיי רעד ןופ עיצַאטסעפינַאמ

 .רבקילצרעה םוצ גנַאננסַאמ רעסיורג ַא ןעמוקענרָאפ זיא סערגנָאק

 -עליבוי ןקירעינעצ םעד ןבָאה ןעניײרַאפנרוט עלַאנָאיצַאנ-שידיי יד
 . -טרָאּפס רעטנַאזָאּפמיא ןַא טימ טדעייפעג "םוטנדיי-?וקסומ, ןופ םוא

 -ערבעה עטכוזַאב ךיירלַאצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ,גנוטלַאטשנַארַאפ

 -יאערבעה .ןדיי עשילָאינַאּפש ןופ ץנערעפנָאק ַא ןוא הדיעו עשיא
 רעשידיי ןֹופ ןעגנולעטשסיוא ןוא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עש

 -סינויצ רעד זיא ױזַא ןוא ,םלוע ןטיורג ַא ןגיוצענוצ ןבָאה טסנוק
 רעיינ רעד ןופ קורדסיוא רעקיטכעמ ַא ןרָאװעג סערגנָאק רעשיט

 | ,ןטיבעג עלַא ףיוא גנובעלפיוא רעשידיי
 עיצַאזינַאנרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוטייל רעיינ רעד ןיא

 ןבענ ןיא רעכלעוו ,טָאנעלשט לאיסחי רַיד ןיירַא ,טגָאזעג יװ ,זיא
 -נצנעלג ַא .ןטסינויצ עשיסור יד ןופ רעריפ רעד ןעוועג ןיקשיסוא

 ץַאזנגעק ןיא ווָאנעלשט זיא ,רעקיטקַארּפ ןוא רעקיטערָאעט רעד

 יד .רעפמעק רעקיאור ןוא רעטקיסעמעג ַא ןעוועג ,ןע'ניקשיסוא וצ

 גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא טייקכעלרעדירב ןוא טיײקצנַאג

 יאדכ זיא'ס רעכלעוו רַאפ ,ךַאז-טּפיוה יד ןעוועג םיא רַאפ זיא

 .ןגַארפ-שזיטסערּפ ןוא ןסערעטניא עשיאייטרַאּפ-גנע ןייז וצ בירקמ

 -ורעט יד טימ ּפמַאק םעד תעב ןזיװעגסױרַא טלוב ךיז טָאה סָאד
 ,םעד ןופ.,ןטסינויצ עשיטילאּפ יד טימ רעטעּפש ןוא ןטסילַאירָאט
 ן'ווָאנעלשט ןשיװצ ץַאזננעק רעד ןעמונעג ךיוא ךיז טָאה ,רקיעב

 -ַאֹּפ יד ייב ךיוא ןעוועג טבילַאב זיא ווָאנעלשט .ןע'ניקשיסוא ןוא

 ןָאזפלָאװ טָאה סערגנָאק ןטנעצ ןפיוא ךָאנ ןוא ןטסינויצ עשיטיל

 עשיטקַארּפ יד ןופ רעקיצנייא רעד זיא ווָאנעלשט זַא ,טרעלקרעד
 ,םיא ךָאנ גנוטייל יד ןעמענרעביא וצ יואר זיא רעכלעוו ,ןטסינויצ

 -עלשט טגיזעג ףוס-לכ-ףוס טָאה סערגנָאק ןטפלע םעד ףיוא
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 יד טזָאלעגרעביא ןטסינויצ עשיטילָאּפ יד טָאה'מ .טסייג ס'ווָאנ
 רעריפ עלַא ןרָאװעג טלייוועג ןענייז .ק .א ןסיורג םעד ןיא .ןקנַאב

 -ערק .י ,זניא ,קערָאמרַאמ .א ר"ד ,ןהָאזפלַאװ) עשיטילָאּפ יד ןופ

 .(ןַאמעדירפ .א .רד ןוא רעשיפ ןַאשז ,ןהַאק סובָאקַאי ,יקצענעמ

 יד ןפרַאשרַאפ ןוא ןצַאזנגעק יד ןפיטראפ טלָאװעג טשינ טָאה'מ

 -עג ןבָאה רעגַאל-סטייהרעמ םעד ןופ םיאנק יד םגה ,ןעגנואיצַאב ׂ

 וָאנעלשט ר"ד .םזינוטרָאּפָא ןוא טייקכאוש זיא סָאד זַא ,ןגירש

 -סָאמ ןיא קיטקַארּפ רעכעלטצרַא רעכייר ןייז ףיוא טכיצרַאפ טָאה

 טָאה גנוטייל רעיינ רעד ןיא .ןילרעב ןייק רעבירַא זיא ןוא עווק

 .ןָאנביױוא ץַאלּפ םעד ןעמונרַאפ דלאב רע

 ןשידיו ןופ רעדילגטוט ענעזעוװועג ןופ ,1007 .ו ןיא ןפַאשעג

 שאו םדב ,הלפנ הדוהי שאו םדב , ;גנווָאל רעד טימ ,דנַאלסור ןיא ץוש
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 לארשי-ץרא ןיא גנולקיװטנַא יד (0

, 

 ןופ ץנעדנעט עשיטימעסיטנַא טּפָא ןוא עשיטסינויצ-יטנַא יד
 טכַאמעג ךעלגעמוא טָאה ייקרעט "רעשיטַארקַאמעד, רעיינ .רעד
 רעד .בַאטשסָאמ ןרעסערג ַא ןיא טעברַא עקיד'לארשידיץרא ןַא
 סָאװ ,תוחוכ עשירעפעש יד ןזיװענסױרַא טשינ טָאה םישזער רעיינ
 -לוס עטְלַא יד ןבילבעג זיא'ס .טנעירָא םעד ןעיײנַאב ןענַאק ןלאז
 -ַארָאמ ןוא רעשימָאנָאקע ,רעשיטילַאּפ ריא טימ טּפַאשטריװדןַאט

 ךיוה ןעמ זומ ןעגנוגנירַאב עקיזָאד יד ייב ,טיײקנברַאדרַאפ רעשיל
 ,לארשי-ץרא ןיא טעברַא רעשיטסינויצ ןופ ןטַאטלוזער יד ןצַאשּפָא -
 -עגכרוד לארשידץרא טָאה ןצניװָארּפ עשיקרעט ערעדנַא וצ סחיב -
 -1889 ןרָאי יד ךשמב .סעצָארּפ-סגנולקיװטנַא ןקידלַאװעג ַא טכַאמ 2
 -רַאֿפ .טרָאּפסקע ןוא טרָאּפמיא רעד ,?דנַאה רעד ךיז טָאה 4

 -טסודניא יד רדסכ טסקַאװ סע ,עקיכַאפ-ףניפ סָאד ףיֹוא טרעסערג ;
 -עלטפַאשטריוװ עצנַאג יד ,טרָאװ ןייא טימ ,טרָאלפנַארט- רעד .,עיר |
 ןפראוווצּפָארַא ןָא טביוה לארשידץרא ,דנַאל ןיא .גנוגעווַאב -עכ |
 ןוא טייקנּפָאלשרַאפ רעשילַאטנעירָא ןופ ?טנַאמ-ףושכ םעד .ךיו ןופ =
 ,טײקיזָאלטכַאמ רעּפמעט 7

 דנַאל םניא טכַארבעגניירַא טָאה טפַאשטריװדנַאל עשידיי יד
 ,ןטנעמירעּפסקע ענעדישראפ יד ,ןדָאטעמ-סטעברַא  ענרעדָאמ- עוו
 . -ירעווש עקיד'רדסכ יד ןוא ,טלעג ךס ַא טסָאקעגּפָא ןבָאה סָאװ ?

 ןופ טפנוקוצ רעד ענונֿב תוקפס ןפורעגסיורַא טּפָא ןבָאה ןטייס
  יװ ,טסייג רעשיטירק ַאזַא ןליפַא .טפַאשטריװדנַאל רעשידיי - רעד .!
 טלָאהרעדיװ (1919) "לכה ךס, לקיטרַא ןייז ןיא טָאה ,םעה דחא |
 ןרעוו ןענָאק לָאז רע ידכב ,טלקיװטנַא וצ זיא דיי רעד זַא ,עזעט יד -

 ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה תוקפס עקיזָאד יד .טריװדנַאל רע'תמא ןַא
 -רעד טָאה ןדיי ןופ ץנעגילעטניא עכעלריטַאנ יד דָארג ,שלַאפ סלַא

 וצ לוטלוקירגַא רעוויסנעטסקע ןופ גנַאנרעביא םעד טכעלגעמ
 -סיס-עיצַאזינַאל ןויטַאװרעטנָאק םעד ןגעק .רעטיסנעטניא
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 טָאה ,עיצקודָארּפ-האובת ףיוא טריזַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,םעט

 ,ןצנַאלפ עויסנעטניא יד טרינַאּפָארּפ ץססָאס ר"ד םָאנָארנַא רעד

 םַאנוד רֶאַּפ ַא ייב ןיוש ןָאק עכלעוו ,רוטלוק-ןטכורפ ןוא ,תוקרי

 וויל ערעדנַא ןוא ןיּפור ר"ד יבנל טָאה ןיקסָאס .הנויח ןבעג ןדָאב

 -ךיב רעד זַא ,ןזיוועגנָא עיצַאזינָאלָאק רעשיטסינויצ רעד ןופ רעט

 טשינ זיא טכוצ-יפ ןוא עיצקודָארּפ-האובת ןופ םעטסיס רעקיטציא

 -ןדָאב םעד וצ ןוא ןדיי ןופ ןטייקיאעפ עקיטסיינ יד ֹוצ טסַאּפעגוצ

 ָאזלַא זומ עיצַאזינָאלַאק-ןסַאמ עשידיי ַא ,לארשידץרא ןיא לגנַאמ
 דיל עלעיציפָא יד ,רוטלוקירגַא רעוויסנעטניא ןַא ףיוא ןריזַאב ךיז
 -סָאס ןענעקרענא טלָאוװעג טשינ ןבָאה שארב ןיּפור ר"ד טימ רעט

 יד טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ טשרע .גנוסַאפיוא סניק
 טייקיטיונ יד ןזיוועגסיורַא טלוב טייקכעלקריוו עקיד'לארשידץרא |

 ךיוא ןבָאה ןעגנורַאפרעד יד .טּפַאשטריװדנַאל רעוויסנעטניא ןַא ןופ

 -כַאפ רעשטייד רעד .טריוודנַאל רעטוג ַא זיא דיי רעד זַא ,ןזיווַאב

 טנעקַאב יונעג טלָאמעד ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעגַאהיוא טרעבוה ןַאמ

 ןיא טביירש ,לארשי ץרא ןיא סעינָאלַאק עשידיי ןֹופ בצמ םעד טימ

 יו ,קיאעפ-סגנוטסייל יױזַא זיא רעױּפ רעשידיי רעד , :טכירַאב ןייז

 -ידיי רעד ןֹופ ןטייקירעװש יד ."רעיוּפ רעטסעב רערעדנַא רעדעי

 רעד סָאװ ,ןופרעד רקיעב ןעמונעג ךיז ןבָאה טּפַאשטריװדנַאל רעש

 טָאה וצרעד ןוא טזָאלאוורַאפ רעטרעדנוהרָאי טייז ןעוועג זיא ןדָאב

 עדעי טכַאמעג ךעלנעמוא םעטסיס-ןרעייטש רעשיקרעט רעד ךָאנ

 -ענוצ ןעמ ןיא סערגנַָאק ןט311 םעד ךָאנ ,עיצַאלוקלַאק עטנוזעג

 ןפלעה טפרַאדעג טָאה עכלעוו ,סגַאב-רַארגַא ןַא ןפַאש וצ ןטערט

 .ןטידערק עקינימרעט-ננַאל טימ טפַאשטריװדנַאל רעשידיי רעד

 "ערג יד ןיא טימַאב ךיז טָאה דנַאפילַאנָאוצַאנ רעשידיי רעד ךיוא

 עכעלטפַאשטריװדנַאל יד ןציטשרעטנוא ֹוצ ,תלוכי ןייז ןופ ןצינ

 םעד טאחעג ןבָאה דלַאװ-לצרעה ןרַאפ ןעננולמַאז יד ,גנולקיװטנַא

 ,רעמיוב ןענַאילימ דנַאל ןיא ןצנַאלפ וצ קעווצ ןקיטכיוו

 ךרע ןַא סעינָאלַאק יד ןיא בושי רעד טלייצ 1014 רָאי ןיא
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 ךרע ןַא ןפָארטַאב טָאה בושי רעשיטאטש רעד .תושפנ טנזיוט 12
 :תומוקמ עדנגלַאפ טיול ,תושפנ טנזיוט 0

 / גנורעקלעפַאב עצנַאג יד ןדיי
 20+6:00 .0 םילשורי
 00:6:00 10 | ןסי
 1 0 | טט:0 / תפצ
 02:טט00 : 0:00 הירבט
 .(00 ' 5,000 - הפיח
 280 200 ןורבח

 עכלעוו ,גנורעקלעפַאב רעקידלארשידץרא רעצנַאנ רעד ןופ
 יד ןבָאה ,תושפנ טנזיוט 780 ךרע ןַא טלייצעג 1914 רֶאי ןיא טָאה
 -ַארּפ 14 עצנַאג טשינ .ה .ד , טנזיוט 100 ךרע ןַא ןפָארטַאב ןדיי
 ןַא לייוו ,עיונעג ןייק טשינ ןענייז ןרעפיצ עשיטסיטַאטס יד) טנעצ
 םשל .(ןעוועג ןַארַאפ טשינ זיא קיטפיטַאטס עשיקרעט עלעיציפָא
 סָאװ ,רעדנעל ערעדנַא זַא ,ןבעגוצ ָאד ןעמ הרַאד עיצַאטנעירַא
 -ָאליק-טַארדַאװק טנזיוט 29) ?לארשי ץרא ןופ רעסערג טשינ ןענייז

 לשמל ױזַא ,גנורעקלעפַאב ערעסערג ליפ ַא טלייצעג ןבאה (רעטעמ -
 -ימ בלַאה ַא ןֹוא יירד עיליציס ןוא רעניווונייא ןאילימ  עיגלעב
 ערעדנַא וצ סהיב זיא לארשי ץרא ןייק עיצַארגימע עשידיי יד .ןָאיל
 רעטשרע רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא .עניילק ַא ןעוועג רעדנעל
 ןַא לארשייץרא ןיא ךיז ןצעזַאב רֶאי סעדעי ןגעלפ ,המחלמ-טלעוו
 -עגנייא ןענַײז ןטַאטש עטקיניירַאפ: יד ןיא תעב ,ןדיי 2,800 ךרע
 יד ןופ ,ןדיי טנזיוט .טרעדנוה זיב קיצפופ רָאי-רַאּפ-רָאי טרעדנַאװ
 .צָארּפ 80 טעמכ ןענייז רערעדנַאװנײא-עניטסעלַאּפ 2.800 עקיזָאד
 -ייה םניא ןברַאטש ןרָאמפעג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ עטלַא ןעוועג
 | ,דנַאל ןקיל

 .-רַא יד ןדליב בֹושי םעיינ םניא טנעמעלע ןטסוויטקַא םעד
 ןכעלטפַאשלעזעג ןסיורג ַא דנַאל ןיא ןיירַא ןעגנערב ייז .רעטעב
 -ַאגרָא ןוא טייקנבעגעגרעביא עשיטסילַאעדיא ןַא ,טנעמַארעּפמעט
  ןקיטסייג ןופ ייס ןֹוא ןלַאיצַאס ןופ ייס .טייקיאעפ עשירָאטַאזינ |
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 ןעוועג ?ארשי ץרא ןיא רעטעבדַא רעשידיי רעד זיא טקנוּפדנַאטש

 רעצנַאו רעד ןיא ןכיילג סריא טשינ טָאה עכלעוו ,גנוניישרעד ַא

 םתס ןוא עטמַאַאב ,ןטנעדוטס ענעזעוועג .טּפַאשרעטעברַא-טלעװ
 תעב .רעירָאטעלָארּפ עשיזיפ ןרָאװעג ןענייז טייל עגנוי עשיתב-לעב
 -רַא רעכעלטפַאשטריוװדנַאל רעד טייטש םלועה תומוא ערעדנַא ייב

 ,הנרדמ רעלערוטלוק ןֹוא רעקיטסיינ רעטסקירדינ רעד ףיוא רעטעב

 -עג ,תובשומ עקיד'לארשי ץרא יד ןיא רעטעברַא רעשידיי רעד זיא

 .שטנעמ ןדנעייטשכיוה שילַארָאמ ןוא קיטסיינ ַא ןופ ּפיט ַא ןעוו

 ןעיינ םעניילק םעד ןיא סָאו ,טשינ רעדנווו ןייק רָאג ָאזלַא זיא'ס

 ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ םיצולח יד ןרָאוװעג רעטעברַא יד ןענייז ,בושי

 עקיד'?ארשי ץרא יד ךיז טָאה שיטילָאּפ ,סערנַארּפ ןלערוטלוק ןוא

 ןוא ןיצילעוּפ ;ןעננוריּפורג ייווצ ןיא טלייטעגנ טּפַאשרעטעברַא

 -ויצ-ילעוּפ רעד ןופ לייט ַא ןעוועג ןענייז עטשרע יד .ריעצה:-לעוּפה
 ןכל ןענייז ןוא טלעוו רעשידיי רעצנַאנ רעד ןיא הנחמ רעשיטסינ

 ןלענָאיצַאזינַאנרַא ןוא ןקיטסייג ןקיד'רדסכ ַא רעטנוא ןענַאטשענ

 ידַאר רעמצלַא ךיז טָאה עכלעוו ,גנוגעװַאב רעייז ןופ סולפנייא

 -ייז סָאװ ,ןעגנוזַאל עשיטסיסקרַאמ עמערטסקע יד רעבָא .טריזילַאק
 ןיא גנונעוװַאב-ןויצ-ילעוּפ רעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענ

 ץרא רעמירָא רעקידסלָאמַאד רעד ןיא ןבָאה ,עיצילַאג ןוא דנַאלסור

 -עג ןענייז ייז ,גנַאלקּפָא םוש ןייק טַאהענ טשינ טפאשטריוו-לארשי

 -כעלקריוו רעכעלנעטידנָאט רעד וצ הריתס רע'טלוב ַא ןיא ןענַאטש

 -מעק רעמ ןעוועג ןענייז ןויצ-ילעוּפ עקיד'לארשי ץרא יד .טייק |

 -ןסַאלק עשיטסיסקרַאמ יו ,שיאערבעה ןוא הדובעה שובכ רַאפ רעפ

 -טלעולַא רעד ןשיווצ ץאזנגעק רעד ןסקַאװעג ָאזְלַא זיא סע ,רעפמעק

 ,םירבח עקיד'לארשי ץרא ערעייז ןוא הנחמ-ןויצ-ילעוּפ רעכעל

 ןב .י :ןענַאטשעג ןענייז לארשי ץרא ןיא ןויצ-ילעוּפ יד ןופ שארב
 יד ןעוועג זיא ןַאנרָא רעייז ,ןָאזלענעצַאק .ב ןוא ןוירוג-ןב ,ד ,יבצ-!

 -ילעוּפ רעד .םילשורי ןיא "תודחא , ;טפירשנכָאװו עשיאערבעה

 -רעטנוא ?לארשי ץרא ןיא םירבח ענייז טָאה דנַאברַאפ-טלעװ-ןויצ

 ."דנַָאפ-רעטעברַא-עניטסעלַאּפ, ןרַאפ ןעננולמַאז ךרוד טציטשעג
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 ןוא ףמַאק"סַאלק םעד טרינענ טָאה גנוריּפורגריעצה לעוּפה יד

 -סקלָאפ ןימ ַא ןופ עינַאלָאעדיא ןַא ןפַאשענ טָאה יז ,םזיסקרַאמ

 רעלַאנָאיצַאנ ןופ השודק רעד ףיוא ךיז טריזַאב סָאװ ,םזילַאיצָאס

 -נכָאװ סָאד ןעוועג זיא ןַאגרַא רעייז ,קיטע ןוא רוטלוק ,טעברַא

 .-סייג רעד .(1906 .י םעד טייז טניישרעד) "ריעצה לעוּפה , טַאלב

 .ד .א ןעוועג ןיא גנונעוואב-ריעצה ?עוּפה רעד ןופ רעריפ רעקיט

 טנָאמרעד רעכלעוו ,טלַאטשעג עטנַאסערעטניא רעייז ַא ,ןָאדרָאג
 ױֿלָאמַא ןופ סָאטַאּפ םעד ,תואנק רעשיטע ןוא תובהלתה ןייז טימ

 א ןופ רעטמַאַאב-טַאוװירּפ רעמירָא ןַא ,ןָאדרָאנ .םיאיבנ עשידיי עק

 -עג טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ ביֹוהֹנֶא ןיא זיא ,לטעטש שידיי שיסור

 ,ךאוש ןוא דימ ,טלַא ראי 20 ןיוש םגה ,לארשי ץרא ןייק ןעמוק
 . טריגַאּפָארּפ ןוא הבשומ ַא ןיא רעטעברַאידנַאפ ַא ןָאדרָאג טרעוו

 רעשיאערבעה ןוא טעברַא רַאפ טלוק ןזעיגילער םעד חכיבס ןייז ןיא

 ןָאדרָאו .ד .א ןופ העּפשה עשילַארָאמ ןוא עקיטסייג יד .ךַארּפש

 .סיורג רעייז ןעווענ זיא רעטעברַא עקיד'לארשי ץרא יד ףיוא

 לארשידץרא ןיא טלוב טרעוו המחלמד-טלעוו רעטשרע רעד ברע

 עשיאערבעה יד ,קלָאפ ןשידיי ןופ ינסחור זכרמ רעקידנסקַאו רעד
 ךיז םורַא ןרירטנעצנָאק סעיצוטיטסניא-רוטלוק ןֹוא עסערּפ ,ןלוש
 -ַארָאּפסַאיד ןלַאנָאיצַאנ ןצנַאנ ןופ עביל ןוא טייקמַאזקרעמפיוא יד

 ,לַאעדיא ס'מעה דחַא םאזננַאל ךיז טריזילַאער סע .םוטנדיי

 לארשי ץרא ןשידיי םעיינ םניא ךיוא ךעלריטַאנ ,ןבָאה סע

 / "עג ייז ןענייז סָאמ רעסיורג ַא ןיא ,ןטייזנטָאש ןייק טלעפעג טשינ

 טימ טָאה דיי רעד עכלעוו ,תונורפח-תולנ יד ןופ אצוי לעוּפ ַא ןעוו

 רעקינייו רעדָא רעמ טימ .לארשי ץרא ןייק ךיוא טּפעלשענטימ ךיז

 -ייא ,רעקיטירק ענעדישרַאפ ןטערטענפיוא ןענייז תונעט עטכערעג
 ,רענערב .ח ,י רעביירש רעשיאערבעה רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רענ
 ןייז טיול .תמא ןקיד'תונמחרבמוא ןופ רעקיטַאנַאפ רעלעדייא ןַא

 רעבָא .תולנ רעיינ א ןפַאשענ לארשי ץרא ןיא ךיז טָאה גנוניימ

 יד ןילב ןעזענ ןבָאה ,םכותב רענערב .ח .י ןוא רעקיטירק ידו
 ,םוטנדייהקולח ןופ טייקליומרַאפ יד ,בֹושי םעיינ ןופ טייקכַאוװש
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 רעבָא ןבָאה ייז ,.װ .א .א ןטסינָאלַאק עכנַאמ ןופ םזיאאנע םעד

 -נעטָאּפ עסיורג יד ?ארשי ץרא ןיא ןסקַאוװ סע זַא ,טקרעמַאב טשינ

 ,בושי םעיינ ןופ סעינרענע עלעיצ

 ןיא םזינויצ ןופ טייקיטעט עקיטסייג ןוא עכעלטפַאשטריװ יד

 ַארַא יד ףיוא העּפשה עסיוועג ַא טַאהעג ךיוא טָאה לארשי ץרא
 -דנַאל רעד ןופ בֹור רעקידלַאװעג רעד ,רעֹכַארַא יד .םינכש עשיב
 לַאטנעירָא רעד ןופ ןעוועג טשרעהַאב ךָאנ ןענייז ,גנורעקלעפַאב

 טכַאמ עשיקרעט-שיטסילַארטנעצ יד ,קיכיסּפ רעשיטסילַאטַאפ ,רעש

 ַאװרעד רעשיבַארַא-לַאנָאיצַאנ ןֹופ ווורּפ ןדעי טקירדרעטנוא טָאה

 ,ןטסיבַארַאךןַאּפ יד ןופ עיצַאזינַאנרֶא ערענָאיצולָאװער יד .גנוכ

 רעייז ןעוועג ןיא ָאריאַאק ןיא רעטנעצ ריא טאהעג טָאה עכלעוו

 בושי ןשידיי םעיינ םעד יבנל רעבַארַא יד ןופ סחי רעד .ךַאווש
 רעבָא ,ךעלטניירפ סרעדנוזַאב ןעוועג טשינ זיא לארשי ץרא ןיא

 ךיז טָאה רעבַארַא עכעלטסירק יד ןשיוװצ .ךעלטנייפ טשינ ךיוא

 זיא הפיח ןיא ןוא עיצַאטינַא עשיטסינויצ-יטנא ןַא טריפעג וליפַא
 ןיימענלא ןיא רעבָא ,לטעלב ךעלטנייפ-ןדיי-שיבַארַא ןַא ןענישרעד

 .עטכעלש ןַייק טשינ ןעוועג ןעגנואיצַאב עשידיי-שיבַארַא יד ןענייז

 ןיא עסערּפ עשיבַארַא יד טָאה סערגנַאקטסינויצ ןט-11 ןכָאנ

 עשידיי יד ןנעו ןָאט ןכעלטניירפ ַא ןיא ןבירשעגנ עיריס ןוא םירצמ

 ןבָאה ןדיי יד ייס ןוא רעבַארַא יד ייס ,?ארשי ץרא ןיא ןעגננוטסייל

 רעשיקרעט רעד וצ ל?כ-םדוק טעדנעוװעג טײקמַאזקרעמּפיוא רעייז
 ענַארּפ רעשידיי-שיבַארַא רעד ןופ גנוזייל יד זיא אליממ ןוא טכַאמ

 -יל עשיטסינויצ יד ,ןטייצ עקידרעטעּפש ףיוא ןרָאװעגנ טניילענּפָא

 ,םינינע עשיבַארַא יד טימ טקיטפעשַאב קינייװ רעייז ךיז טָאה גנוט
 יד דצמ גנואיצַאב עכעלטניירפ יד זיא רעקיטכיוװ זַא ,קידנטלַאה
 ענלצנייא ךיז ןבָאה בושי םניא .ןרָאטקַאפ עשטייד ןוא עשיקרעט

 ,רעריפנָא עשיבַארַא יד טימ ןקידנעטשרַאפ ֹוצ טווורּפעג ןענָאזרעּפ

 .ח ןופ וויטַאיציניא רעד קנַאדַא ,ןעמוקעגרָאפ ןיא 1918 עדנע
 .רעכלעוו ןיא ,טפנוקנעמַאזוצ עשידיי-שיבַארַא ןַא .,יקסירַאװלַאס

 ןסָאלשַאב זיא'ס ,ָאלָאקַָאס םוחנ טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה סע
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 ,ץנערעפנָאק עטעטיירברַאפ א 1914 רעמוז ןיא ןפור וצ ןרָאװעג

 רעריפ עשיטסינויצ עכנַאמ לייוו ,ןעמוקעג טשינ זיא וצרעד רעבָא

 ןעז ןרעג טשינ ןעמ טעװ לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה

 -ָאמ ןקיזָאד םעד ןגעוו קידנרעה .רעבַארַא יד טימ ןײגנעמַאזוצ סָאד

 טיח, :טרעלקרעד רעריפנָא עשיבַארַא יד ןופ רענייא טָאה ,וויט

 ,."!טביילב קלָאפ ַא רעבָא ,טיינראפ גנוריגער א ,ךייא

 ץרא ןיא טעברַא רעשידיי רעקירעיפס רעד ןופ ?כה-ךס םעד

 :ןזעט עדננלַאפ ןיא ןקירדסיוא ןעמ ןָאק (1914--1882) ?ארשי

 גנורעקלעפַאב עשידיי יד וװ ,דנַאל ַא ןרָאװעג זיא ?ארשי ץרא (א

 "נַא זיא'ס ןכלעוו ןיא יו ,טנעצָארּפ ןרעסערג ַא .טכַאמעגסיוא טָאה

 ,ןדיי עטקיטפעשַאברויטקודָארּפ ןופ טנעצָארּפ רעד (ב ;דנַאל ןרעד

 יעגְלַא רעד וצ שינעטלעהרַאפ ןיא ןזיא ,טפַאשטריװדנַאל ןיא רקיעב

 וו ,רעכעה לארשי ץרא ןיא ןעוועג גנורעקלעפַאב רעשידיי רעניימ

 ןדיי זַא ,ןזיװעגסיױרַא ךיז טָאה'ס (ג ;רעדנעל ערעדנַא עֶלַא ןיא

 ץרא זַא ,ןרָאװעג ןזיוװַאב זיא'ס (ד ;ןטריװדנַאל עטונ ןייז ןענָאק

 טייקיאעפ-תונברק ןוא גנורעטסיינַאב ןקעוו וצ תלוכיב זיא לארשי

 ײלַאער ןיא ?ארשי ץרא ןיא (ה ;ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי עסיורג ייב

 יערבעה ןיא סנַאסענער ןלַאנָאיצַאנ ןופ ?ַאעדיא רעד ןרָאװעג טריז

 ירַאפ וצ טנרעלענסיוא ךיז טָאה בושי רעד (ו ;ךַארּפש רעשיא

 -לעזעגילַאנָאיצַאנ ַא ןפַאשענ טָאה ןוא םינינע ענייז טימ ןטלַאװ

 "ורעווש עסיורג יד ףיוא טקוקעג טשינ ,טפַאשניימענ עכעלטפַאש

 יניה רעקיטסיינ ןוא רעלַאיצַאס ןיא טייקנדישרַאפ רעד בילוצ ןטייק

 "לארשי ץרא םניא טָאה בושי רעוויטקודָארּפ רעיינ רעד (ז ;טכיז

 יד (ח ;םיללוכ-הקולח יד ןופ העּפשה יד ןעוועג רבונ םוטנדיי ןקיד

 "רעט רעד ייס ןצונ ןסיורג ַא טננערבענ טָאה עיצַאזינָאלַָאק עשידיי

 ,גנורעקלעפַאב רעשיבַארַא רעד ייס ןוא ייק
 ײטסעלַאּפ-שיטסינויצ רעד ןופ ?כה-ךס רעד ןעוועגנ זיא סָאד

 ,םערוטש-טלעוו רעד ןכָארבעגנסיוא זיא'ס תעב ,טעברַא רעשיזענ

 יד ןופ טפַאשרעה רעקירעי-400 רעד וצ טכַאמענ ףוס ַא טָאה סאוו

 ,לארשי ץרא ןיא ןקרעט
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 ןגעוו םעדוטש-טסעטָארּפ רעד 1

 םוקינכעט רעהפיח

 ןפיוא ןרָאװעג טלייוועג זיא סָאװ ,גנוטייל עיינ יד טָאה םיוק

 ןכָארבענסיױא זיא'ס יוװ ,טמַא ריא ןעמונעגרעביא ,סערננָאק רעניוו

 טימ טָאה רעכלעװו ,ףמַאק רעכעלטּפַאשנדיײל ַא לארשי ץרא ןיא
 +עשיטסינויצ עצנַאנ יד ןסירעגטימ טפַארק .רערַאטנעמעלע ןייו
 | | ,גנוגעוַאב-טלעוו

 טכַארטַאב בֹושי םעיינ ןֹופ זיא גנואיצרעד עשיאערבעה יד

 ןיא סעיציזָאּפ עלַאנָאיצַאנ עטסקיטכיװ יד ןופ ענייא סלַא ןרָאװעג

 ןיא ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןופ גנובעלפיוא יד ,לארשי ץרא

 "רעד זיא סָאד ,רעדנווװ ַא שממ ןעוועג זיא ךיורבעג ןכעלגעט-גָאט

 -יינ ןופ טייקנבענענרעביא רעשיאנק רעד קנַאד א ןרָאװעג טכיירג
 -ָאיצַאנ ,ןטנוזעג ַא ןגיוצרעד ןבָאה ןלוש עשיאערבעה יד .בֹושי םע
 ,םעה דחא ןופ רעטרעוו יד ןריטיצ וצ ָאד יאדכ זַיא'ס .רוד ןלַאנ

 ןיא עזייר רעקיד'לארשי ץרא ןייז ךָאנ ןבירשעג טָאה רע עכלעוו

 -ץרא ןיא טעברַא-סננואיצרעד יד ןעזענ בָאה ךיא, :1911 רָאי

 טְלָאוו ךיא ןוא ,קירוצ רָאי ןצכַא טימ ביֹוהְנֶא ריא ייב ?ארשי

 אזא ןייז ךעלגעמ טעוו'ס זַא ,טביולנעג טשינ ןפוא םושב סלָאטַאד
 -עה יד ןוא גנואיצרעד עשיאערבעה יד .יונש רעקיטסייג רעסיורג

 -עג ןענייז ייֵז .לַאעדיא ןייק רעמ טשינ ןענייז ךַארּפש עשיאערב

 "טשינ עכנַאמ ךָאנ ןבילבעג ןענייז סע .טייקכעלקריוו ַא ןרָאװ

 ןסַאּפוצ ןזומ ךיז ןלעוו ייז ךיוא רעבָא ,ןעננוטסעפ עטרעבָארעד)
 -לוש סָאד ,לשמל ,טעז'מ ןעוו .טייצ רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד וצ
 יד ןופ קידנביוהנָא ,םילשורי ןיא ןיירַאפ-ספליה ןשטייד ןֹופ קרעוו

 יד טימ ,ראנימעס-רערעל םעד ייב קידנדנע ןוא סנטראג-רעדניק
 -יוא) ןניוצרעד ןרעוו סָאװ ,תודימלת ןוא םידימלת טרעדנוה ןצכעז

 ,ךַארּפש ןוא טסייג ןשיאערבעה ןיא ,(שטייד ןופ טשער ?סיבַא רעס
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 "סיוא טָאח'ס יװ ,ךיז טנַאמרעד ןֹוא ץְלַא סָאד טציא טעז'מ ןעוו

 ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא'ס זַא ,ןייז הדומ ךיז ןעמ זומ ,לָאמַא ןעזעג

 רערעל רעשיאערבעה רעד זא ןוא ,גנורעדנע עקידלאוועג ַא דנַאל

 | | ."טגיזעג טָאה

 ןכָארבעגסיױא 1915 טסברַאה ןיא זיא רעכלעוו ,ףמַאק רעד

 -ֹוצ רעד זַא ,ןזיווַאב טלוב רעבָא טָאה ,םוקינכעט ןינע םעד םורָא

 ןייק טשינ ךָאנ זיא ןזעוו-לוש ןקיד'לארשי ץרא םעד ןיא דנַאטש

 -סיוא זיא ?ארשי ץרא ןיא ןלוש יד ןֹופ לייט רעסיורג א ,רעטנוזענ

 עשיּפָארטנַאליפ-שירָאטַאלימיסַא ענעדישרַאפ ןופ ןרָאװעג ןטלַאהעג

 "עה םוצ דמערפ ןוא טייוו ןענַאטשענ ןענייז עכלעוו ,ןטפַאשלעזעג

 ןיא טריפעג ןלוש עריא טָאה ?סנַאילַא יד ,סנַאסענער ןשיאערב

 -סטכיררעטנוא רעייז ןעוועג זיא שיזיוצַארּפ ,טסייג ןשיזיוצנַארפ

 םיִלשֹורי ןיא (ךעלדיימ רַאפ) לוש-דלישטָאר-ןילעוװע יד .ךַארּפש

 -עס-רערעל רעד ןוא ?וש-ךעלנניי יד .שילגנע ףיוא ןניוצרעד טָאה

 -עגנייא ןבָאה לעמעל ּפָארטנַאליפ רעניוו ןופ ןעמָאנ ןפיוא רַאנימ

 ןופ ןיירַאפ-ספליה, רעד .ךַארּפש-סטכיררעטנוא םֶּלַא שטייד טריפ

 -ַאכ ןשיאערבעה ַא ןלוש ענייז ןבעגעג וליפַא טָאה "ןדיי עשטייד

 ןוא םימעט עשיטילָאּפ בילוצ ןוטעג סע טָאה רע רעבָא ,רעטקַאר

 לעפַאב ַא ףיוא ,גנילצולּפ יצ ,רעכיז ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא'מ

 .ןלוש יד ןריזינַאמרעג וצ ןביֹוהנָא טשינ ןעמ טעװ ,ןילרעב ןופ

 -עגסױרַא טלוב עקַאט ךיז טָאה "ןיירַאפ-ספליה , ןופ ץנעדנעט יד

 | | .הפיח ןיא םוקיגכעט םייב ןזיוו

 עריא טזָאלעגסױרַא עיזַאנמיג רע'ופי יד טָאה 1913 רָאי ןיא

 -ַארפ יד ןרָאװעג לעוטקַא ןפואה הזב זיא'ס ,ןטנעירוטיבַא עטשרע

 ןדנירג וצ ןסָאלשַאב טָאה סערגנָאק רעטפלע רעד ,ןלושכיוה ןופ עג

 ןעמ ןיא רעירפ ןיוש ,םילשורי ןיא טעטיזרעווינוא עשיאערבעה ַא

 ןקיזָאד םעד רַאפ .הפיח ןיא םוקינכעט ַא ןענעפע וצ ןטערטענוצ

 ר"ד .םוכס ןרעסערג ַא טעדנעּפשענ יקצָאסיװ ,ק טָאה קעווצ

 רַאֿפ ןפַאשעג עקירעמַא ןיא .ןלייוו ןייז תעב טָאה ןיוועל והירמש

 פָארטנַאליּפ רעטנַאקַאב רעד) רעטלעג עסיורג ץנַאג םוקינכעט םעד
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 -ענש ךַאז יד ידכב ,(רַאלָאד טנזיוט 100 ןבענעג טָאה ףיש בקעי

 -רַאפ ךיז ןעמ טָאה ,ןרעכיז וצ לעיצנַאניפ ןוא ןקידנערַאפ וצ רעל
 טציאזיב טָאה רעכלעוו ,"ןיירַאפ-ספליה , רענילרעב ןטימ ןדנובי
 ןטַאלוטסָאּפ עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ַא ןזיוװעגסױרַא

 -ָאטארוק א םוקינכעט ןרַאפ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס .בֹושֹי םנופ ;

 -ספליה , ןֹופ רעריפ יד ןענַאטשעג ןענייז'ס ןכלעוו ןופ שארב ,םויר

 -ַארוק םניא ,ןאטאנ לױּפ ר"ד ןוא ןָאמיס סמעשזד ר"ד "ןיירַאּפ
 ר"ד ,םעה דחא ךרוד ןעוועג ןטערטרַאּפ ןטסינויצ יד ןענייז םוירָאט
 זיא םוקינכעט םנופ ןינב רעד .ווָאנעלשט .י ר"ד ןוא ןיוועל ,ש

 .הפיח ייב למרכ ןפיוא חביבס רעכעלרעה ַא ןיא ןרָאװעג טיובעג

 טעדנירגעג 1911 רָאי ןיא ךָאנ זיא םוקינכעט םוצ רודזורּפ סלַא

 -ךָאפ טפרַאדעג טָאה 1914 חסּפ ,לוש-לַאער יד הפיח ןיא ןרָאװעג

 רעד ייב רעבָא ,םוקינכעט ןופ גנונעפערעד עכעלרעייפ יד ןעמוק
 -נָאק ןפרַאש ַא וצ ןעמוקעג זיא ךַארּפש-סטכיררעטנוא ןופ ענַארפ

 -רַאפ ןבָאה רעטערטרַאפ עשיטסינויצ יד .םוירָאטַארוק םניא טקילפ |
 ךַארּפש רעשיאערבעה ןיא ןעמ לָאז ןרָאי עטשרע יד ןיא זַא ,טגנַאל
 -ייא ייס ןוא ןדנַאטשנגעג עשידיי עלעיצעּפס יד ייס ןטכיררעטנוא
 -סיס לָאז'מ זַא ,הנווכ רעד טימ ,ןטפַאשנסיװ עניימענְלַא ןופ עקינ

 ןריפ ןענעק םידומל עלַא ןלעו סָאװ ,רערעל ןטיירגוצ שיטַאמעט
 -ספליה יד טָאה גנַאלרַאפ ןשיטסינויצ ןקיזָאד םעד .שיאערבעה ןיא

 עניימעגלַא עֶלַא זַא ,קידנעמיטשַאב ,ןּפרָאװעגּפָא טייהרעמ-ןיירַאפ

 -רָאפ זיא סָאד .ךַארּפש רעשטייד ןיא ןרעוװ טנרעלעג ןלעוו םידומל
 יד .(19195 רעבָאטקָא) סערגנָאק ןט-11 םעד ךָאנ שדוח ַא ןעמוקעג

 -ָאיסימעד ףיורעד ןבָאה םוירָאטַארוק ןופ רעדילנטימ עשיטסינויצ

 זַא ,ןרעלקרעד ייז ןכלעוו ןיא ,טסעטָארּפ ַא ןבעגעגּפָא ןוא טרינ

 וצ הריתס רעפיט ַא ןיא טייטש םוירָאטַארוק ןופ סולשַאב רעד

 רעלערוטלוק ןייז ןוא קלאפ ןשידיי ןופ סנַאסענער ןלַאנָאיצַאנ םעד
 טלעוו רעשיטסינויצ רעצנַאג רעד ןיא ,?ארשידץרא ןיא גנובעלפיוא

 "תוש יד ,"ןיירַאפ-ספליה , םעד ןגעק גנוגערפיוא יד ןסקַאװעג זיא

 -רעד טָאה'מ .טצַאלּפעג טָאה ןרָאטַאלימיסַא רענילרעב יד טימ תופ
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 -ַאפ-ספליה , ןֹופ רעציזרָאפ רעד ,ןָאמיס סמעשזד ר"ד זַא ,טלייצ

 רע'הפיח רעד זַא ,םלעהליוו רעזייק םעד ןכָארּפשרַאפ טָאה ,"ןייר

 זיא לארשי ץרא ןיא ,רעטקַאראכ ןשטייד ַא ןנָארט טעװ םוקינכעט

 -םפליה , םעד ןגעק םערוטש-טסעטָארּפ רעקיטכעמ ַא ןכַארבעגסיױא

 ןיא ,ןעגניטימ-ןסַאמ ןעמוקעגרָאפ ןענייז טעטש עלַא ןיא ."ןייראפ

 ַארטסנַאמעד עסיורג ַא ןפורַאבנייא סעיצַאזינַאגרָא ןיינ ןבָאה הפיח

 תיחת רַאפ רעפמעק רעטְלַא רעד .םוקינכעט ןופ ןינב ןרַאפ עיצ

 טשינ טעוװו בושי רעד זַא ,טרעלקרעד טָאה הרוסירב .א המשה

 טימ םוקינכעט ַא ןענעפע לארשי ץרא ןיא לָאז'מ זַא ,ןזָאלרעד

 ןענעפע ןווורּפ טעו'מ ביוא ןוא ךַארּפש-סטכיררעטנוא רעשטייד

 "ַאב רעד ןופ שארב ,ןסינרַאפ-טולב זיב ןייגרעד סע ןָאק ,לוש יד

 , ,"םירומה זכרמ , רעד טלעטשעג ךיז טָאה דנַאל ןצנַאנ ןיא גנונעוו

 זַא ,קיטכעמ ױזַא ןעוועג ןיא גנונעװַאב רעד ןופ טעּפמיא רעד

 -טימ ןענייז ,ןילעי דוד יוװ ,םינקסע-לוש עטסקיד'בשוימ יד ןליפַא

 רערעל יד ןופ טייהרעמ עסיורג יד .םערוטש ןטימ ןרָאװעג ןםירעג

 "זיב יד טזָאלרַאפ ןבָאה ןלוש-ןיירַאפ-ספליה יד ןופ םידימלת יד ןוא

 -ַאנ עייג ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז לארעביא ,ןטלַאטשנא עקיטציא |

 יד טלעטשעג ךיז ןבָאה סע עכלעו ןופ שארב ,ןלוש עלַאנָאיצ

 -ַאפ-ספליה , ןופ רעטערטרַאפ יד .,ןנָאגַאדעּפ עשיאערבעה עטסעב

 -רעט יד ןופ ףליה רעד טימ טלָאװעג ןבָאה לארשי ץרא ןיא "ןייר

 טָאה סָאד ,םערוטש-טסעטָארּפ םעד ןטלַאהפיוא ןדרעהַאב עשיק

 ןעמוקעג זיא םילשורי ןייק .עיצַאוטיס יד טפרַאשרַאפ רעמ ךָאנ

 ןענייז ןעגנואימַאב ענייז ךיוא רעבָא ,ןַאטַאנ ליױּפ ר"ד ןרָאפוצ

 -רעב םעד ןופ סולשַאב םעד טָאה בושי רעד .גלָאפרעד ןֶא ןבילבעג

 ענייז רַאפ גנוקידיײלַאב ַא סלַא ןעמונענפיוא םוירָאטַארוק רעניל
 רעבָא עפרַאש רעייז ַא ןבענעג ףיורעד טָאה ןוא ןליפעג עלַאנָאיצַאנ

 -נדייל םעד טָאה גנוטייל עשיטסינויצ עיינ יד .הבושת עטכערעג

 טָאה יז ,טציטשענרעטנוא שינרענע בושי ןופ ףמַאק ןכעלטפַאש

 םעד תבוטל ףורפיוא ןַא הנחמ רעשיטסינויצ רעד וצ ןבענעגסיורַא

 םישדח רֶאּפ ַא ןופ ךשמב ,לארשי ןירא ןיא קרעוו-לוש ןשיאערבעה
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 "רעד העש יפל ןבָאה סָאװ ,םימוכס עסיורג ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז

 .ןלוש עלַאנָאיצַאנ ,עיינ יד ןופ ץנעטסיזקע יד טכעלגעמ

 -ייז ןענַאטשרַאפ דלַאב ןבָאה ?ןייראפ-ספליה , ןופ רעריפ יד

 -ַאפ-ספליה , רעד טָאה ןכָאװ רָאַּפ ַא ןופ ךשמב .,רעלעפ ןסיורג רע

 גנַאל-ןרָאי ךיז טָאה רע עכלעוו ,סעיטַאּפמיס עלַא ןריולרַאפ "'ןייר

 גנוציז רעד ףיוא .בושי ןקיד'?ארשי ץרא םייב ןעניוועג וצ טימַאב

 ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא 1914 רַאורבעפ ןיא םוירָאטַארוק ןופ

 ןכלעוו טיול ,דילגטימ רענַאקירעמַא ןַא ןופ גַאלשרָאפ-סימָארּפמָאק

 -רָאפ טפרַאדענ טָאה קיטַאמעטַאמ ןוא קיזיפ ןופ טכיררעטנוא רעד

 ליײוװרעד םידומיל עשינכעט ערעדנַא יד ןוא שיאערבעה ןיא ןעמוק

 "עג ןרָאסעּפָארּפ יד ךיז ןבָאה ןטקַארטנָאק יד ןיא .שטייד ףיוא

 ריפ ןופ ךשמב שיאערבעה ךיז ןענרעלוצסיוא ןייז ביחתמ טפרַאד ;

 עיצַאזיאַארבעה רעזייוונפומש ַא ןגעוו סולשַאב רעקיזָאד רעד .ןרָאי
 .רעטימעג עטגערעגפיוא יד טקיאורַאב ?סיבַא טָאה םוקינכעט ןופ

 ןעמ זיא "ןיירַאפ-ספליה , ןופ גנולמַאזרַאפ-לַארענעג רעד הףיוא
 םעד רַאפ ןטנעמילּפמָאק ןוא רעטרעווםולש טימ ןטעהטענפיוא

 המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא רעד .,קרעוולוש ןשיאערבעה
 -ַאפ-ספליה , ןופ רענעלּפ עלַא וצ טכַאמעג ףוס ַא דלַאב רעבָא טָאה

 | ."ןייר

 "ייל יד טריטנעמוקָאד טָאה םרוטש-טסעטָארּפ רע'הפיח רעד

 רעלַאנָאיצַאנ רעד רַאפ בֹושי ןופ טייקנבעגעגרעביא עכעלטפַאשנד
 זַא ,זײװַאב רעטסעפ ַא ןעוועג ךיוא זיא רע ,רוטלוק ןוא ךַארּפש

 ידכב קרַאטש גונענ ךיז טליפ ןוא ףייר ןרָאװעג זיא בושי רעד

 ענעשטנווועג טשינ ןופ תוספורטוּפא יד ךיז ןופ ןפרַאוװוצּפָארַא

 . ,תובוט-ילעב
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 רעטשרע רעד ןופ ךורבסױא רעד (2

 המחלמ-טלעוו

 ננוטייל עשיטסינויצ יד ןיא ,טנאמרער ןיוש ןבָאה רימ יו

 םניא ןרָאװעג ןניוצעגנירַא סערגנַָאק רעניו םעד ךָאנ ךיילנ

 -ךַאוװ ,פָארּפ רעכלעוו ןיא ,ננוטייל יד ."ןיירַאט-ספליח , ןטימ ףמַאק

 ,רעציזראפ-עציוו ווָאנעלשט ר"ד ןוא רעציזרָאפ ןעוועג זיא גרוב

 רעקיטציאדיב רעד ןיא ןריפ רעטייו טעברַא ריא טלָאװעג טָאה

 -נַאג יד רעבָא זיא 1914 גנולירפ זיב 1914 טסכרַאה ןופ .גנוטכיר

 -ערבעה םעד רַאֿפ ףמַאק ןֹופ ןכייצ ןיא ןענַאטשעג גנוגעוואב עצ

 עֶלַא ןרָאװעג טריזיליבָאמ ןענייז סע ןכלעוו רַאפ ,קרעוו-לוש ןשיא

 יַאב ךיז ןעמ טָאה םיוק .הנחמ רעשיטסינויצ רעד ןופ סעיגרענע

 ,טעברַא-ובטיוא רעלַאמרָאנ רעד וצ ןטערטוצ טלָאוװעג ןוא טקיאור

 "ויצ ןרַאפט טָאה עכלעוו ,המחלמ-טלעוו יד ןכָארבענסיױא זיא'ס יו

 ,ןבַאנטיוא ןוא ןסנאש ערעדנַא רָאנ ןפאשעג םזינ

 -עגרָאפ ןענייז המחלמ-טלעוו רעד רַאֿפ םישדח עטצעל יד ןיא

 ןרָאפנעמַאזוציטרַאּפ ןוא טעטימָאק-סנָאיצקַא ןופ ןעגנוציז ןעמוק

 ןיא סָאװ ,עיסימָאק-סטעטיזרעווינוא יד ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא

 ירָאפ עלַא טכַאמעג טָאה ,סערגנָאק רעניוו ןפיוא ןרָאװעג טלייוועג

 "עה רעד ןופ גנודנירג יד ןריזילאער וצ דלאב ידככ ,ןעגנוטיירַאב

 רעקיטסלָאמַאד רעד ןֹופ ,םילשורי ןיא טעטיזרעווינוא רעשיאערב :

 "םינויצ עסיורג יד ןענַאמרעד אד ןעמ ףרַאד קינָארכ רעשיטסינויצ

 רעכלעו ףיוא ,(1914 לירּפַא) זירַאּפ ןיא גנולמאזרַאפ עשיט
 רעד ןגעוו טרירעפער ןבָאה קערָאמרַאמ ,א ר"ד ןוא יודרָאנ סקַאמ

 ןייז ןיא ןטערטענטיוא ןזיא ףרַאש סרעדנוזַאב .,םזינויצ םניא ענַאל

 "ַאנרֶא עשיטסינויצ יד זא ,קידנרעלקרעד ,קערָאמרַאמ ר"ד עדער

 -קַארּפ יד ,טנעה עקיאעפמוא ןֹוא עכאווש ןיא ךיז טניפעג עיצַאזינ

 "עג קידלוש טשינ ןענייז ננוטייל רענילרעב יד ןוא ןטסינויצ עשיט

 ןיא טייקכעלטנפע רעשיטסינויצ רעד ןיא ןוא הבושת ןייק ןבילב
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 -ךָאפ ןוא ןטַאלוטסָאּפ יד ןגעו חוכיו רעפרַאש ַא ןעמוקעגרָאפ

 ןשיטסינויצ ןטיירב םעד ייב .ןטסינויצ עשיטילָאּפ יד ןופ ןפרווו

 עינָאלַאק רעיינ רעדעי טימ טרעטסיינַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,םלוע

 -יטילָאּפ יד ןבָאה ,לארשי ץרא ןיא לוש רעשיאערבעה רעדעי ןוא

 ןענופעג טשינ ןעגנורעדַאפ ןוא תונעט ערעייז טימ ןטסינויצ עש

 א טאהעג םתס ןעמ טָאה ן יֹודרָאנ סקַאמ רַאפ .גנַאלקּפִא ןייק

 -שיסוא ןופ טעברַא-עניטסעלַאּפ עלַאער יד רעבָא ,ץרא ךרד ןסיורג

 -ַאב ןעמ טָאה רעריפ עשיטקַארּפ ערעדנַא ןוא ןיּפור ,גרוברַאװ ,ןיק

 -סיוארָאפ טשינ טָאה רענייק ,טצַאשעג ךיֹוה רעייז ןוא טרעדנווו

 .המחלמיטלעוו רעקיטולב ַא ןופ ןטָאש ןיא ןיוש טייטש'מ זַא ,ןעזענ

 -ַאס ןיא ןרָאװעג ט'גרהרעד זיא 1914 גָאט-ײנוי ןסייה ַא ןיא
 רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ ַא ,ץנירּפ-ןיורק רעשיכיירטסע רעד ָאװעיַאר

 -ַאק יד ,ןטכַאלש עקיטולב ןביוהעגנָא עּפָאריײא ץנַאג ןיא ךיז ןבָאה

 -יצעג ןרָאי טייז טָאה טייהשטנעמ יד רעכלעוו רַאפ ,עפָארטסַאט

 רעד ןופ ךורבסיוא רעד ,ךַאז-טַאט עשינַארט .ַא ןרָאװעג זיא טרעט

 ןגירק-ןָאקלַאב יד טייז םנה ,גנילצולּפ ןעמוקעג זיא המחלמ-טלעוו
 : ,טדערעג םעד ןנעוו רדסכ ןעמ טָאה

 א ןעװעג המחלמ יד זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאפ
 טזוומעג ןבָאה ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה .קילגנמוא ךעלקערש
 ,עפארייאיחרזמ ןיא ,ןטנָארפ ענעדישרַאפ ףיֹוא ךיז ןגעק ןפמעק

 -ייז ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןינבו ןינמ בור רעד טניווועג טָאה סע ווו

 ןרָאװעג טריאוקַאװע תוחּפשמ עשידיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןענ-
 ןדיי יד ןבָאה ןלַארענענ עשיסור יד .ןדרעהַאב-רעטילימ יד ךרוד

 המחלמ רעד ןופ ביֹוהנֶא ןיא ךיילג ןוא ,םיאנוש םִלַא טכַארטַאב
 -נעזרעּפ עשידיי עדנריפ ןוא םינבר ןרינרעטניא טזָאלעג ייז ןבָאה

 -עג ןעמ טָאה טעטילַאטורב רעקיד'תונמחרבמוא ןַא טימ .ןטייקכעל

 ןוא טנָארפ ןופ חטש םעד ףיוא גנורעקלעפַאב עשידיי יד טקינייּפ

 | | ,טנָארפ םעד רעטניה

 ןופ טייקינייא עשירָאטַאזינַאנרָא יד ןסירעצ טָאה המחלמ יד

 -רַאפ טָאה ןילרעב ןיא עלַארטנעצ יד .הנחמ רעשיטסינויצ רעד
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 ,דנַאלגנע ,דנאלסור ןיא םוטנדיי םעד טימ טקַאטנַאק ןדעי ןריול

 .ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא טָאה "טלעוו יד , ,וו .א ,א ךיירקנַארפ

 -ַָאמ ןענייז ןרָאטקַאדער ,ןוַאטערקעט ,רעוט עשיטסינויצ רעטנזיוט

 -םיוא ןיא גנונעווַאב עצנַאנ יד ,ןטַאדלָאס סלַא ןרָאוװעג טריזיליב

 ןופ עפָארטסַאטַאק יד זיא ללכב .ןרָאװעגנ טלעטשענּפָא יו לָאמנייא

 -לצנייא רעדעי זַא ,ןכָארבענסיױא גנילצולּפ ױזַא המחלמ-טלעוו רעד |

 טסַאל רעד רעטנוא ןרָאװעג טקירדרעד שממ ןיא טסינויצ רענ

 ןעמ זיא ,םישדח רֶאֹּפ ַא ןיא טשרע .תורצ ןוא תוגאד ענעגייא ןופ

 ֹוצ רעדיוו ןביוהעגנָא ךיז טָאה'מ ןוא ןעמוקעג ךיז וצ םַאזננַאל
 ,לארשידץרא ןוא םזינויצ ןטימ ןריסערעטניארַאפ

 -המחלמ עטשרע יד ןופ הפוקת רערעווש רעקיזָאד רעד ןיא

 ,(1914 רעבמעטּפעס 19) ןָאוסלָאװ רוד ןברָאטשעג זיא םישדח

 -ןיצ ןטייווצ ןופ ,שרוי ס'?לצרעה ןופ טיוט רעד ןעוועג זיא שינַארט

 -נַארקיץרַאה ַא ןופ ןהָאזפלָאװ זיא ןברָאטשענ .טנעדיזערּפ ןשיטסינ

 ןצרוק םוצ טכַאמענ ףוס א טָאה סָאװ ,ןדייל ןבלעז םעד ןופ ,טייק

 רעד ןופ ךורבסיוא רעד טָאה רעכיז .רעפעש-טאטשנדיי םנופ ןבעל
 קעװַא .עדנע רעלענש סנָאופלַאװו וצ ןעוועג םרונ המחלמ-טלעוו

 םזינויצ רעד ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןיא ,טלַא רֶאי 88 ?כה ךס ,רע זיא
 םעֶד ןייז וצ דיּפסמ קירעהעג יװ תלוכיב ןעוועג טשינ וליפַא זיא

 ןבָאה ןטסינויצ רעטנזיוט רעקילױנעצ ,שרוי סלצרעה ,ניהנמ ןעיירט

 ,טסולרַאפ ןסיורג םעד ןנעוו ןרַאפרעד םישדח ךָאנ רעטעּפש טשרע

 ןרילרַאפ גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד טָאה טיוט סנַאזפלָאװ טימ

 ַא ןעוועג זיא'ס .רעריפ עטסקיאעפ ןוא עטסעב עריא ןופ םענייא
 ןרַאפ םזַאיזוטנע ןוא טײקמַאזטעברַא ,טפַארק רעסיורג ןופ שטנעמ

 -וצ ,ןֹויצ ןופ טסניד ןיא ןענַאטשעג רע זיא ןבעל ץנַאג ןייז ,םזינויצ

 -ַאילצרעה רענעבענענרעביא סֶלַא ןַאד ןֹוא ןויצ-בבוח סלַא טשרע

 יבגל טּפַאשיירט ןייז ןסענרַאפ טשינ רימ ןרָאט לָאמנייק .רענ

 -פלָאװ .טיוט ס'גיהנמ םעד ךָאנ ןעננוטסייל עסיורג ענייז ,ן'לצרעה

 ,םוהת םענופ .טעװעטַארעג גנונעװַאב עשיטסינויצ יד טָאה ןָאז

 ןָאזפלָאװ .ףמַאק-עדנַאוא םעד תעב טנפעעג ךיז טָאה רעכלעוו
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 וי =

 תעב ,העש רעסיורנ ךיילגוצ ןוא רעשיגַארט ַא ןיא ןברָאטשענ זיא

 יד טנפעעגנ ךיז ןבָאה םוינויצ ןשינַאילצרעה ןופ םישרוי יד רַאפ

 ַא וצ ןרעיוט | ,רוטקנוינָאק רעשירָאטסיה רעקידלַאװעג

 "טכיל עקיבײא סָאד  :ָאניבַאר לואש



 רעטשרע רעד ןיא םזינויצ רעד (3

 טייצ - המחלמ

 -ַארטנעצ יד זיא המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא םעד ךָאנ

 ןייק ןילרעב ןופ רעבירַא עיצַאזינַאנרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ על

 רעלַארטיײנ ,רענילק רעד ןופ טָאטש-טּפיוה רעד ,ועגַאהנעּפָאס
 ןופ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,גנוטייל יד ,קרַאמנענעד הכולמה

 ןסָאלשַאב טָאה ,םידדצ-ספמַאק עדייב ןופ עקירעהעגנַא-סטַאטש

 ס'לצרעה ףיוא ןפורַאב ייברעד ךיז טָאה יז ,לַארטיינ ןביילב וצ

 ישטייד) ףחוכולמ עלַארטנעצ יד ןופ סחי רעד ,ּפיצנירּפ-טעטילַארטיינ

 -יצ םעד יבנל (עירָאגלוב ןוא ייקרעט ,ןרַאגנוא-ךיירטסע ,דנַאל
 -ינער עשיקרעט יד ,רעכעלטניירפמוא ןַא ןרָאװעג דלַאב זיא םזינ

 ןיא בושי םעיינ ןפיוא טקוקעג יורטוצמוא ןטסערג ןטימ טָאה גנור

 ןיא ײמרַא רעש יקרעט רעד ןופ רידנַאמָאק-טּפיוה רעד ,לארשי ץרא
 -תופידר ןשירַאברַאב ַא טריפעגנייא טָאה ַאשַאּפ לאמעשזד עיריס

 טאהעג טָאה סָאװ ,ץלַא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןנעק םעטסיס

 סְלַא ןרָאװעג טרעלקרעד זיא םזינויצ ןטימ תוכייש זיא'ס ןכלעוו

 -עג יא .ּפמָאקךײטסעלַאּפָאלגנַא קנַאב יד .ךעלטנייפ-סטַאטש
 -סינויצ , םֶּלֵא ןקעשט עריא טריקסיפנָאק טָאה'מ ,ןרָאװעג ןסָאלשו

 טכַאמרַאפ ןענייז סעיצוטיטסניא ערעדנַא ךיוא ,"ןטָאנקנַאב עשיט

 -רעטניא ןענייז עטמַאַאב ןוא רעוט עשיטסינויצ עדנריפ .,ןרָאװעג

 טָאה רעגריב-סטַאטש רעשטייד ַא ,ןיּפור ר"ד וליפַא ,ןרָאװעג טרינ

 טכיזפיוא ןַא רעטנוא ןביילב ןוא לארשי ץרא ןזָאלרַאפ טזומעג

 ַא ןבעגעגסױרַא טָאה בַאטש-לַארענעג רעשיקרעט רעד .עיריס ןיא
 ,טנעמעלע ןרענַאיצולַאװער-שיטסינויצ םעד ןפמעקַאב , ֹוצ ?עפַאב

 רעשינַאמָאטַא רעד ןופ לייט ןשיזעניטסעלַאּפ םעד ןיא ?יוװ סָאװ

 ןיא ףוס5 ."גנורינער עשידיי ענענייא ןַא ןרימַאלקָארּפ הכולמ
 -לת ןֹוא ופי ןֹופ ןדיי עֶלַא זַא ,חרזנ ַא 1914 רעבמעצעד ןיא סיורַא
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 תויתוא עקיטולב טימ .םייה רעייז ןופ ןרעוו טגָאירַאֿפ ןלָאז ביבא
 עטכישענ רעד ןיא ןבידשרַאפ ןעמָאנ ס'ַאשַאּפ לַאמעשזד ךיז טָאה

 זַא ,טימאב ןילרעב ןיא ךיז ןבָאה ןטסינויצ עשטייד יד .בושי ןוֿפ

 -יגער רעלָאּפָאניטנַאטסנָאק רעד ייב ץנעוורעטניא ןַא ךרוד לָאז'מ !
 גנורינער עשטייד יד .סעיסערּפער עשידיײײטנַא יד ןלעטשּפָא גנור

 רעבָא ,םזינויצ םוצ גנואיצַאב עטלַאק ַא טַאהעג ןיימענלַא ןיא טָאה

 יד ןיא ,בושי םעד תבוטל טרינעוורעטניא תמאב יז טָאה לָאמסָאד

 זַא ,טנכערעג ןעמ טָאה עיטַאמָאלּפיד רעשטייד רעד ןופ ןזיירק

 יד טָאה ךס ַא .ןעמוק ץונוצ ןטסינויצ יד ךיז ןלעו ךָאד רשפא

 טָאה ַאשַאּפ לַאמעשזד לייוו ,ןפלָאהעג טשינ ץנעוורעטניא עשטייד

 ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ ןלעפַאב יד טימ טנכערעג קינייװ רעייז ךיז

 .-עג רימת ןענייז עכלעוו ,ןרַאגנוא-ךיירטסע ןיא ןדרעהַאב יד ךיוא

 .טציא ןבָאה ,ןעגנובערטשַאב עשיטסינויצ יד יבגל לַארעביל ןעוו

 ,רעריפנָא עשיטסינויצ יד חחנשה רעלעיצעּפס ַא רעטנוא טלעטשעג

 ךיוא ,ײמרַא רעד ןיא טנידעג ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד סרעדנוזַאכ

 (עילַאטיא ,דנַאלסור ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע) תוכולמיעיצילַאָאס יד
 סעיטַאּפמיס ערעדנוזַאב ןייק ןזיוועגסיורַא טשינ ,העש יפל ,ןבָאה

 דשוח ןָאדנַאל ןוא זירַאּפ ןיא בגא טָאה'מ ןכלעוו ,םזינויצ ןרַאּפ
 ןיא םינקסע עשיטסינויצ יד .ןצנעדנעט עליפָאנַאמרעג ןיא ןעוועג

 םזינויצ ןראפ ןעניוועג וצ ןעז זומ'מ זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה ןָאדנָאֿל

 זיא ,רעדייל ,ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע ןיא גנוניימ עכעלטנפע יד

 יד ןוא ךאװש ןעוועג דנַאלננע ןיא עיצַאזינַאנרַא עשיטסינויצ יד

 ןיא ןענופעגנ ךיז ןבָאה םיניהנמ עשיטסינויצ עכעלטרָאװטנַארַאפ

 םעה דחא טביירש 1914 רעבָאטקָא ןיא .ןענַאהנעּפָאק ןוא ןילרעב

 םוצ ווירב ַא (ןָאדנָאל ןיא טניווועג ןרָאי עטצעל יד טָאה רעכלעוו)
 -יורג יד ןנָאלשעג טָאה'ס, :טנָאז רע ןכלעוו ןיא ,ןַאמצייוו .ח ר"ד

 .-ןעז זומ'מ .לארשי ץרא ןוא םוטנדיי ןרַאפ העש עשירָאטסיה עס

 -שילגנע עּפורג רעצנַאנ ַא טימ זיא ןַאמצייוו ר"ד "!ןוט וצ סעּפע

 -עלקפיוא עטיירב ַא ןריפוצכרוד ןטערטענוצ םינקסע עשיטסינויצ

 .ןזיירק-סגנורינער ןוא -עסערּפ רענָאדנָאל יד ןיא טעברַא-סגנור
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 "עכ ןופ רָאסעּפָארּפ ןעווענ טלַאמעד זיא ןַאמבײװ סייד ,רד

 טָאה טמאטשעגנ .רעטסעשטנַאמ ןיא טעטיזרעווינוא רעד ףיוא עימ

 סלַא ןיוש ,(1878 .בענ) קסניּפ ייב ?טעטש ןיילק ַא ןופ ןַאמצייוו

 ןרעב ןיא טנעצַאד-סטעטיזרעוינוא רע טרעו שטנעמ רעננוי

 רעשיטַארקַאמעד , רעד ןופ רעדנירג יד וצ טרעהעג רע .(ץייווש)

 ַא הפוקת רעשינַאילצרעהכָאנ רעד ןיא טמענראפ ןוא ?עיצקַארפ

 ןופ רענייא סלַא גנונעוואב רעשיטסינויצ רעד ןיא ץַאלּפ ןקיטכיוו

 -ָאק-ץנענַאמרעּפ רעד ןופ רעציזרָאפ סלַא ןוא רענדערדלַארענעג יד

 ןוא רענדער רעדנצנעלנ ַא זיא ןַאמצייוו .רד ,ןסערגנַאק ףיוא עיסימ

 שיטַאמָאלּפיד טייטשרַאפ רעכלעוו ,רעקיטקַאט רעטנכייצעגסיוא ןַא
 המחלמ-טלעוו רעד ןופ ביֹוהנֶא םייב .רענעלּפ ענייז ןריפוצכרוד

 טימ טסיטפעשאב וויסנעטניא ןַאמצייו רעקימעכ רעד ךיז טָאה

 ננוטיידַאב עקיטכיוו רעייז ַא טַָאהענ טָאה עכלעוו ,גנודניפרעד ַא

 ,רד ,ךעלפיש-רעסַאוװרעטנוא עשטייד עכעלרעפעג יד טימ ףפמַאק ןרָאפ

 -לעוו ,רופלַאב סמעשוזד רוטרַא טימ רעטנעאנ ךיז טנעקַאב ןאמצייוו

 "רעד יד ןעוו ,טָאלפ-סנירק ןופ רעטסינימ ןעוועג סלָאמַאד זיא רעכ

 .ַא ןעמוקַאב ןַאמצייו ר"ד טָאה ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא גנודניפ:

 ןיא קידנעניוו .טעטיזרעווינוא רענָאדנָאל רעד ןיא ערדעטַאק-רעל

 טַאהעג ןַאמצייו טָאה ,עירעּפמיא רעשיטירב רעד ןופ רעטנעצ םעד

 חבוטל טעברַא-עדנַאנַאּפָארּפ ןייז ןריפ וצ שינרענע טייקכעלנעמ יד

 ,טָאקס .פ .ס ןפלָאהעג קרַאטש ייכרעד םיא טָאה סע ,םזינויצ םעד

 טאלב ןלַארעביל ןסיורג ןופ רָאטקַאדער-ףעש רעכיירסולפנייא רעד

 ןטימ ןע'נאמצייו טנעקַאב רעכלעוו ,"ןאידראנ רעטסעשטנַאש , |

 רעטסינימ-ץנאניפ םעד ןוא לעוימעס טרעברעה רעטסינימ-ןרעניא

 םעה דחא ןעו זַא ,זיא טנאסערעטניא ,שזרָאשזד דיִאְל דוד

 -לַאב טימ ךיז ןענענענַאב ס'נאמצייוו ןנעו טסווורעד ךיז טָאה

 "-ובנ יד ןבירשענ (1014 רעבמעצעד ןיא) רע טָאה ן'רופ

 -וק טעװ סע ןעוו .ןעשעגנ ךאז עסיורנ ַא זיא סע, ;רעטרעוװ עשיא

 -ערג ַא ןבָאה ן'רופלאב ןֹופ ףליה יד טעוװ ,העש עקיטכיר יד ןעמ

 ,"םיאנוש ערעזנוא עֶלַא ןופ טפאשרעננעק יד יװ ,גנוטיידַאב ערעס
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 ,ןרושָארב ןוא רעכיב רַאַּפ ַא קורד ןופ סורַא ןענייז טייצ רענעי וצ

 4 710תואומ 224 ;יײז ןשיווצ ,טסייג ןשיטסינויצדָארּפ ןיא ןבירשעג
 ףוס םייב .רעקאס ירַאה ןופ טרינַאדער {הט ,60אמ ?'ט!טס 2
 ןוא טָאלָאקַאס םוסג ןעמוקעג ןָאדנָאל ןייק ןענייז- 1914 רֶָאי ןֹופ

 -ייפ רעד ןופ סולשַאב םעד טיול ןבָאה עכלעוו ,טָאנעלשט .י ר"ד
 ןיא טעברַא-עדנַאנַאּפָארּפ יד ןעמונעגרעביא ןעגַאהנעּפָאק ןיא גנוט
  ,העש יפל ,רעבָא זיא ,ןעגנואימַאב עֶלַא ץָארט .רעדנעל-טנַאטנַא יד
 רעימערּפ רעד ייס .םזינויצ ןרַאפ קיטסניג ןעוועג טשינ גנומיטש יד

 -ןרעסיוא רעד ייס ןֹוא טיװקסַא .ה גנוריגער רעשילגנע רעד ןופ

 ַא םוינויצ םעד יכנל טאהעג ןבָאה יירג דראוודע רעס רעטסינימ

 טימ טקיטפעשַאב ירמנל ןעווענ ?לכב זיא'מ .גנואיצַאב עוויטַאגענ

 טשינ טָאה'מ ןוא (עינלעב ןוא ךיירקנַארפ ןיא) טנָארפ-ברעמ םעד

 ןבָאה סָאוװ ,עקינעי יד .םינינע-טנעירָא יד וצ דלודעג ןייק טאהעג

 -עג ןענייז ,טנָארפ-חרזמ םעד טימ טריסערעטניארַאפ ַאי ןיוש ךיז

 עכלעוו ,עיצַאטנעירָא רעשיבַארַאדָארּפ ַא ףיוא טלעטשעגנייא ןעוו

 'ה ה ,רענעלּפ עשיטסינויצ יד ןעוועג .רתוס טָאה

 -ףגַארּפ טריסערעטניא רעמ ןיוש ךיז טָאה לארשי ץרא טימ = |
 ןטימ טלדנַאהרַאפ טָאה עסַאלקעד רעטסינימ-ןרעסיוא רעד .ךייר

 -קַא רעמַאזניימעג ַא ןגעו וואנָאזאס רעטסינימ-ןרעסיוא ןשיסור
 -יימ עכעלטנפע יד ייס ןוא גנורינער יד ייס רעבָא .טנעירָא ןיא עיצ

 .םזינויצ ןרַאפ עיטַאּפמיס םוש ןייק ןזיװענסױרַא טשינ ןבָאח גנונ

 -עלטפַאשנדייל ַא) עטרעה טטססוג ,לשמל יוװ ,םידיחיעקינייוו רָאנ/

 -סנירק םייב זיא רעכלעוו ,טסירַאטילימײטנַא ןוא טסילַאיצַאס רעכ

 -ּפִא ןענַאטשרַאפ ןבָאה (טָאירטַאּפ רעסיורנ ַא ןרָאװענ ךורבסיוא

 עשיזיוצנַא-פ עקידנבענסַאמ ןיא .םזינויצ ןופ גנוטיידַאב יד ןצאשוצ

 -ָארּפ ןיא ןעווענ רשוח ןטסינויצ יד ןעמ טָאה ןזיירק-סגנוריגער

 ר"ד ןעגנוווצעג טָאה ייצילַאּפ רעזירַאּפ יד .ןעגנוניינ עשינַאמרעג

 -ייז עכלעוו ,ן'קערָאמרַאמ רעדנַאסקעלַא ר"ד ןוא ן'יודרָאנ סקַאמ

 -קנַארפ ןזָאלרַאפ וצ ,עקירעהעגנַא-סטַאטש עשיכיירטסע ןעוועג ןענ
 .ךייר
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 "סגירק רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב זיא הנחמ עשיטסינויצ .יד

 עשיטסינויצ יד ןעייטש רעדיוו .ךיז וצ ןעמוקעג גנורעטישרעד
 ןופ ?ייט רעסיורג ַא .ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ שארב רעוט

 "םפליה רַאפ ןרעו ןבעגענקעװַא ןומ עיגרענע רעשיטסינויצ רעד

 -ידיי רעטנזיוט רעטרעדנוה יד תבוטל ןעגנולמַאז-טלעג ןוא טעברַא

 סרעדנוזַאב .עטרינרעטניא ןוא עטריאוקַאװע ,םיטילּפ-סנירק עש

 סע ווו ,דנַאלסור ןיא ףליה יד זיא קיטכיוו ןוא טיונ יד זיא סיורג

 ןרָאװעג ןבירטעגסיױרַא ןוא טריאוקַאװע המחלמ רעד ךשמב ןענייז

 ַארט עקיזָאד יד ןיא .ןדיי ןָאילימ ןבלַאהרעדנַא ןעמייה ערעייז ןופ
 ןיא רע זַא ,ןזיוַאב טלוב םזינויצ רעד טָאה םישדח ןוא געט עשיג

 .רָאנ ,עיצַאזינַאנרַא עשיזעניטסעלַאּפיַארּפ עלַאנָאיצַאנ ַא רָאנ טשיג
 ןשידיי ןיא ףיט טלצרָאװ סָאװ ,גנוגעװַאב-סקלָאפ ַא ךיוא זיא רע

 ןטיונ ,תונאד עכעלנעטינָאט עלַא טימ ןדנובראפ גנע זיא ןוא םויק

 ,םוטנדיידַארָאּפסַאיד ןופ ןפמַאק ןוא

 םיזירגה רה ןפיוא םיוורמוש יד
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 ילָאפילַאנ ןיא "סּפרָאק-לוימ-ןויצ, (24

 ןענייז ?ארשי ץרא ןופ םיטילּפ-סנירק עשידיי טנזיוט רֶאּפ ַא

 זיא םיטילּפ יד ןשיווצ .םירצמ ןיא עירדנַאטסעלַא ןייק ןעמוקעגנָא

 זיא רעכלעוו ,טנעמעלע רעשירעפמעק רעוויטקַא ןַא ןעוועג ןַארַאפ
 .ַא טשרעהעג טָאה סע .טפַאשרעטעברַא ןוא טננוי ןופ ןענַאטשַאבי

 עצנַאג ַא .הביבס עשיטסינויצ ןוא עשיאערבעה עקידעבעל ץנַאנ

 .עירדנַאסקעלַא ןיא ןענומענ ךיז ןבָאה רעוט עשיטסינויצ ןופ ייר

 רָאטקעריד-טּפיוה ,ןיטנַאװעל .ד .ש םינקסע עטלַא יד ייז ןשיווצ

 ןושאר ןופ רעטייל ,ןיקסולנ באז ןוא לארשי ץרא ןיא קנַאב רעד ןופ

 ףסוי ןעוועג ךיוא זיא םיטילּפ יד ןשיווצ .רעלעקדןייוו ןקיד'נויצל

 | | | ,רָאדלעּפמורט

 -וַאק ןופ טמַאטשענ טָאה (1880 .בענ) רָשדלעּפמורט ףסוי

 ,ןשטנעמ ענרעזייא ענעי ןופ רענייא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .,זַאק

 םעד יילָאקינ ןופ סעמרַאזַאק יד ןיא ןטלַאהעגסיוא ןבָאה סָאװ

 טשינ ייברעד קידנרילרַאפ טשינ ,רָאי-קיצנַאװצ ןוא-ףניפ ןטשרע

 -רָאנ-טנעצָארּפ רעד בילוצ ,טייקשידיי רעייז טשינ ןוא טנוזעג סָאד

 רע ןוא טעטיזרעווינוא ןיא ןעמונעגנָא טשינ ן'ףסוי ןעמ טָאה עמ
 המחלמ רעשינַאּפַאי-שיסור רעד תעב .טסיטנעד א ןרָאװעג זיא
 ,רוטרַא טרָאּפ ייב טָאדלַאפ רעשיסור סלַא רָאדלעּפמורט .י טפמעקי

 זיב טעמכ טנַאה עקניל יד רע טרילרַאפ דלעפיטכַאלש םעד ףיוא
 רע טָאה לָאטיּפש ןופ סיוִרַא זיא רע ןעוו רעבָא .עציילּפ רעד וצ
 ןייז .טנָארּפ ןפיוא ןקישקירוצ רעדיוו םיא לָאז'מ זַא ,טגנַאלרַאפ
 -יפֶא ןַא ןופ גנַאר ַא טמוקַאב רע .גנורעדנוװַאב סױרַא טפור טומי

 רָאדלעּפמורט זיא 1917 .י םוצ זיב) ,ןדרָא-גרָאעג .טס םעד ןוא ריצ
 ..(סוּפרָאק-ןריציפָא ןשיסור םעד ןיא דיי רעקיצנייא רעד ןעוועג

 -לעּפמורט טקידנע טנָארפ ןשינַאּפַאי םעד ןופ ךיז ןרעקקירוצ ןכָאנ

 דלַאב רעבָא ,טסירוי סּלַא טעטיזרעווינוא רענרוברעטעּפ יד רָאד

 טרָאפ ןוא ערעירַאק רעשיטסירוי דעקידנצנעלג ןייז ןופ רע טרינגיזער
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 -עברַא-דנַאל רעטושּפ טְלַא טעברַא רע וװ ,?ארשי ןץ'רא ןייק קעװַא

 טנַאה רעקיצנייא ןייז טימ .תוצובק ערעדנַא ןיא ןוא הינגד ןיא רעט

 -רַאידנַאל עלַא ןֹופ רעטסעב ןוא רעטסקרַאטש רעד ןעוועג רע זיא

 דרעטקַארַאכ םענרעזייא ןַא טימ שטנעמ א ,רָאדלעּפמורט ,רעטעב

 -רעּפ ןופ ןינע ןַא סְלַא ןענַאטשרַאפ םזינויצ םעד טָאה ,ןליוו ןוא

 .טַאט ןיא עיצַאזילַאער רעכעלנעז

 רעד ןרָאװעג ףייד ן'רָאדלעּפמורט ייב זיא עירדנַאסקעלַא ןיא

 "ולגנע רעד ןפלעה לָאז רעכלעוו ,ָאיגעל ןשידײ א ןגעװ קנַאדעג

 יד ןשיװצ גנומיטש יד .לארשי ץרא ןרעבָארעד טייב יימרא רעש

 "גָאט .עקיטסניג ַא ןעװעג ןיא קנַאדענ-ןָאינעל םעד רַאפ םיטילּפ

 עשילגנע ןעמוקעגנָא עירדנַאסקעלַא ןופ טרָאּפ ןיא ןענייז ךעלנעט

 ןעננולײטּפָא טרישרַאמ ןבָאה ןסָאנ יד רעביא ,רעטילימ טימ ןפיש

 לופ ןרָאװעג ןיא טפול יד ,.סעיצַאמרָאפ-רעטילימ ענעדישרַאפ ןופ

 ןופ שרַאמ רעדנזיורב רעד .עיגרענע-ספמַאק רעכעלטננוי טימ
 טנגוי עקיד'לארשי ץרא יד ןסירעגטימ טָאה ןענַאילַאטַאב-סגירק
 ךָאנ טצכעלעג טָאה ןוא ןקַארַאב עטנלע ןיא טניווועג טָאה סָאװ

 ,טַאט רעקידנעײרפַאב ַא

 ןייק ןעמוקעגנָא ןיא (1914 רעטניו ןיא) טייצ רענעי וצ

 יקסניטָאבַאשז .יטסויטַאבַאשז (באז) רימידַאלװ עירדנַאסקעלַא

 סָאו רָאי ןבלעז םעד ןיא ,1880 .בענ) סעדָא ןופ טמַאטשענ טָאה

 ןוא סעדָא ןיא סעידוטס ענייז ןקידנערַאפ ךָאנ ,(רָאדלעּפמורט

 -ָאבַאשז זיא (טעטלוקַאפ ןשידירוי םעד טריוװלאסבא רע ווװ) םיור

 -עפ ענייז .רעלעטשטפירש ןוא טסילַאנרושז סלַא קיטעט יקסניט

 -ַאב םיא ןכַאמ ?ַאנעלַאטלַא, םינָאדָאיײטּפ םעד רעטנוא ןענָאטעיל

 יקסניטָאבַאשזו טרעוו דלַאב .םוקילכוּפ-רעזעל ןשיסור םייב טמיר

 ןייז .דנַאלסור ןיא רעוט עשיטסינויצ עטסוויטקַא יד ןופ רענייא

 טלעטש טסנוק עשירעלעטשטפירש ןוא עשירָאטַארַא עדנצנעלנ

 -ערָאעט עשיטסינויצ עננוי יד ןופ ןעייר עטשרעדאפ יד ןיא םיא

 -ַאב יקסניטָאבַאשז טָאה ךורבסיוא-סגירק םייב .רעריפ ןוא רעקיט
 םעד ?יטסָאמָאדעיװ עיקסור  גנוטייצ רעווקסָאמ רעד ןופ ןעמוק
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 ,עקירֿפַא-ןופצ ןופ רעדנעל עשינַאדמחמ יד: ןכוזַאב וצ גַארטּפיױא
 יד ןפורעגסיורַא טָאה סע עכלעוו ,גנוקריוו יד ןרידוטש וצ ידכב

 ןיא קעווצ םעד וצ .,גירק ןקילייה ַא ןופ עיצַאמַאלקָארּפ עשיקרעט
 ןיא עזייר ןייז ךשמב .עירדנַאסקעלַא ןייק ןעמוקעג יקסניטָאבַאשז
 -ידלַאװעג רעד ןגעוו טנייצרעביא ךיז רע טָאה רעדנעל-טנַאטנא יד
 רָאי ןיא ךָאנ .תוכולמ עשיאעּפָארייא-ברעמ יד ןופ טכַאמ רעק

 לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא טעברַאעג טָאה יקטניטָאבַאשז ןעוו ,9

 -ענ רָאלק םיא ןיא ,ןעננוטייצ עשיטסינויצ ןופ רָאטקַאדער סלַא

 -עצ רעד ןיא טגיל םזינויצ ןופ גנונעפָאה עקיצנייא יד זַא ,ןרָאװ

 ,/טסווװעג בָאה ךיא , .עירעּפמיא רעשיקרעט רעד ןופ גנורעטש

 -עיורט ַא רָאנ ,הכולמ ןייק טשינ זיא ייקרעט יד זַא, רע טביירש

 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ,טציא .,"שינעדנעטשרַאפסימ עקיר

 -יא רעטסעפ-ןזייא רעד וצ ןעמוקעג יקסניטָאבַאשז זיא ,גירק-טלעוו

 רעד טימ ןדניברַאפ ?רֹונ ןייז זופ םזינויצ רעד זַא ,גנונייצרעב

 קיטיונ ןענייז קעוװצ םעד וצ זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע ,עיצילַאָאק

 -ַאט ןיא סָאד ןוא ,ךיוא רָאנ ,ןכַאמּפָא עשיטַאמָאלּפיד רָאנ טשינ

 ןיא רעדלעפ-טכאלש יד ףיוא תופתוש-טולב ַא -- רקיע רעד עק

 ,לארשי ץרא ןופ טפנוקוצ יד ןדײשטנַא ךיז טעװ סע ווו ,טנעירָא

 -זַאמ יקסניטָאבַאשז טכוזַאב עירדנַאסקעלַא ןייק געוװ ןפיוא

 טָאה סע וװ ,עינַאּפש רעלַארטיײנ רעד ןופ טָאטש-טּפיױה יד ,דיר
 -ויצ ןשיטילַאּפ ןופ רעריפ רעד .יודרָאנ סקַאמ טילּפ סלַא טלייוועג

 ןראפ ןטנעמיטנעס עשידיי עטְלַא יד זַא ,ןעוועג םיכסמ טָאה םזינ

 ןופ דיתע םעד רַאפ ךעלרעפעג ןענייז "לאעמשי רעטעפ , ןשיקרעט

 -ַאזילַאער יד עגונב רעקיטּפעקס ַא ןעוועג רעבָא זיא רע ,םזינויצ
 ןטנעמוגרַא-לכש עלַא ףיוא ,ןָאינעל ןשידיי ןופ ןטייקכעלגעמדעיצ .

 ןייז טימ טלקָאשעג רעטסיימ רעטלַא רעד טָאה ן'יקסניטָאבַאשז ןופ

 . ,קיִגָאל ,טניירפ רעגנוי ןיימ ,זיא סָאד, :טגָאזעג ןוא ּפָאק ןעיורג

 דיי רעד ,טנייפ יז ןבָאה ןדיי .טסנוק עשיכירג ַא רעבָא זיא קינָאל

 | ,"סעטָארטסַאטַאק ןופ רָאנ ,לכש ןופ טשינ טנרעל

 טקידנעטשרַאפ יקסניטָאבַאשז ךיז טָאה עירדנַאסקעלַא ןיא
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 ןיא .רעוט עשיטסינויצ ערעדנַא טימ ןוא ן'רָאדלעּפמורט .י טימ
 ננולמַאזרַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןקַארַאב-םיטילּפ יד ןופ םענייא
 יַאב ךעלריפסיוא זיא'ס רעכלעוו ןיא ,ןָאזרעּפ טרעדנוה רַאּפ ַא ןופ

 ירעטנוא ךיז ןעמ טָאה ףוסל .ןַאלּפױַאינעל רעד ןרָאװעג ןכָארּפש

 ןעוועג טריטָאנ זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,ריּפַאּפ קיטש ַא ףיוא ןבירשעג

 -ַאש ןגעוו עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד ךַארּפש רעשיאערבעה ןיא

 "ילגנע רעד טימ ןעמַאזוצ ףרַאד רעכלעוו ,דודנ ןשידיי ַא ןופ גנופ

 ןיא טנעמוקָאד רעקיזָאד רעד ,לארשי ץרא ןיא ןפמעק ײמרַא רעש

 ,ןָאינעל ןשיריי ןופ הדועת-סטרובעג עכעלטננייא יד

 "ךיצ יד ָאריאַאק ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא 1918 ץרעמ ביֹוהנֶא

 טכוזַאב טָאה'מ .שארב ן'רָאדלעּפמורט טימ עיצַאנעלעד עשיטסינ

 םעד ןעוועג עידומ ייז ןוא רעייטשראפ-סגנורינער עשילגנע יד
 .רעליוויצ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד ,ןָאינעל ןשידיי ַא ןופ ןַאלּפ

 1916 רָאי ןיא רעטעּפש טָאה רעכלעוו) סעסערג דלַאנָאר טכַאמ

 "נוא קרַאטש ןָאדנַָאל ןיא טנעמַאטרַאּפעד-טנעירַא ןופ ףעש סלַא

 ןוא טלַאק טרעפטנעעג טָאה (גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד טציטשרעט

 רעד "!ןפלעה לֶעֹוו ךיא רעבָא ,רימ ןופ ּפָא טשינ טגנעה'ס , :ץרוק

 רעכלעוו ,לעװססַאמ לַארענעג טכַאמ-רעטילימ רעד ןופ רעייטשרַאפ

 ײמרַא רעשילגנע רעניילק רעד ןופ רידנַאמָאק ןעוועג סלָאמַאד זיא

 ןופ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,עיצַאנעלעד רעד טָאה םירצמ ןיא

 ,סילָאגרַאמ ןוא ןיקסולג ,ןיטנַאװעל ,יקסניטָאבַאשז ,רָאדלעּפמורט

 -רָאנ ךיא בָאה לארשי ץרא ןייק עוויסנעפָא ןַא ןנעוו, :טרעפטנעעג

 ןימ ַאזַא ןייז ללכב טעוו'ס יצ ,?פייוצ ךיא ןוא טרעהעג טשינ

 -ֹוצנֶא טכער ןייק טשינ רעדייל ךיא בָאה ץעזענ ןטיול .עוויסנעפָא

 ךַײא ןָאק'כ .ײמרַא רעשילגנע רעד ןיא ןטַאדלָאס עדמערפ ןעמענ

 יּפֶא ןַא טייל עננוי ערעייא ןופ טכַאמ ,ךַאז ןייא ןנָאלשרָאפ זיולב

 -ַאב ןענָאק טעוו'מ עכלעוו ,טרָאּפסנַארט-ןעלזייא-ליומ רַאפ גנולייט

 ."!ןוט טשינ ךיא ןָאק רעמ ,טנָארפ ןשיקרעט ןרעדנַא ןַא ףיוא ןצונ
 נא קרַאטש טָאה רעבָאה-טכַאמ עשילננע יד ןופ הבושת יד

 -ַאשז ,לו טימ טייחרעמ עסיורג יד .עקיליוויירפ-ןָאינעל יד טשיוט
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 -ץנױאינעל ןופ טשינ רָאט'מ זַא ,ןטלַאהענ טָאה שארב יקסניטָאב
 .ייז טימ ,ראדלעּפמורט טָאה ןגעקַאד .רוטַאקירַאק ַא ןכַאמ קנַאד

 טריפ רעכלעוו ,געו רעדעי זַא ,טרעלקרעד "רבד ןיא , ןשיסַאלק

 א .רעטוג ַא ןיא ,חוכ ןשירעטילימ-שידיי ַא ןופ גנופַאש רעד וצ

 'לארשי ץרא יד ןופ קַארַאב ןיא ןעמוקעג זיא רעטעּפש געט רָאּפ
 -ענ רעד .עטיווס ןייז טימ לארענעג רעשילננע ןַא םיטילּפ עקיד
 טימ טייל-עגנוי עטלמַאזרַאפ יד וצ טעדנעװעג ךיז טָאה לַארענ

 םוטנדיי םעד רַאפ טָאה קלאפ עשיטירב סָאד , :רעטרעװ עדננלָאפ
 -רָאפ טעוװ טּפַאשטניירפ עקיזָאד יד .טּפַאשטניירפ ןופ ליפעג ףיט ַא

 /טנעו יצ .לארשי ץרא ןשידיי ןקיטפנוקוצ םעד ןיא ןרעוו טצעזעג

 -ענסיוא ןרָאװעג ךייא וצ זיא סָאװ ,טנַאה יד ןקירד ֹוצ טיירג ריִא
 עקיזָאד יד "?ךיז ןופ ןסיוטשּפָא יז ריא טליוו רעדָא ,טקערטש |

 -למַאזרַאפ יד ףיוא קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה גנורעלקרעד

 ןשילגנע םעד ןעמענוצנָא ןרָאװעג ןסָאלשַאב עקַאט זיא'ס ןֹוא עט
 :.ןענַאטשטנַא זיא ױזַא ,ןעננוגנידַאב זיא'ס עכלעוו ןָא ,גַאלשרָאפ

 וצ עבַאנפיוא יד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,"םּפרָאק-?וימ-ןויצ , רעד

 -טימ-סנבעל ןופ ןטרָאּפסנַארט טימ טנָארפ ןשילגנע םעד ןגרָאזַאב

 -נוביא עשירעטילימ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .עיצינומַא ןוא ןעל

 -ןויצ , ןופ שארב .שיאערבעה ןעוועג זיא ךַארּפש-ָאדנַאמָאק יד .ןעג

 .ה .שוד ריִציפֶא רעשילגנע רעד ןענַאטשעגנ ןענייז ?סוּפרָאק-לוימ

 יקסניטָאבַאשז .טנַאטוירַא ןייז סלַא ,רָאדלעּפמורט ןוא ןָאסרעטאּפ

 ַא ןטילעג קנַאדעג-ןָאינעל רעד טָאה העש יפל זַא ,ןטלַאהעג טָאה

 ןייק קעװַא עירדנַאסקעלַא ןופ ןיא יקסניטָאבַאשז ןוא לַאפכרוד

 | .דנַאלגנע
 -רעבירַא סוּפרַאק-לוימ-ןויצ רעד זיא גנודליבסיוא רעד ךָאנ

 לזניא-בלַאה רעד ףיֹוא ,ילָאּפילַאנ ןייק ןפיש ףיוא ןרָאװעג טריפעג

 ףירגנֶא םוצ טרירטנעצנָאק ןעוועג זיא'ס ווו ,ןלענַאדרַאד יד ייב

 -עיצילַאָאק יד ןופ טָאלּפ רעקרַאטש ַא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ףיוא

 -ענ יד ןבָאה יִלָאּפילאג ןופ רעדלעפ-טכַאלש עיורג יד ףיוא .תוכולמ

 קיטומ טליפרעד רעליש-עיזַאנמינ ןוא רעטעברַא ,םירמוש ענעזעוו
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 -ַאב דלַאב זיא סוּפרָאקומ-ןויצ רעד ,טעברַא עכעלדעפעג רעייז

 "נע טימ .טייקשידלעה ןוא טייקיטכיט ןייז טימ ןרָאװעג טנַאק

 ןשילננע םעד ףיוא טדערעג ןעמ טָאה גנורעדנוװַאב ןוא םזַאיז

 -לעװ ,"ןייטּפַאק ןקיטנעהנייא , ןשידיי םעד ןגעוו טנָארפילַאּפילַאנ

 -סרעווש יד ןלענּפַארש ןוא ןליוק ןופ לנָאה ַא ןיא ךרוד טריפ רעכ

 רעד וצ שינעקנעב ןופ ן'העש עקירעיורט ןיא .ןטדָאּפסנַארט עט

 -לָאס-טרָאּפסנַארט עשידיי יד ןגעלפ ,דרע-?ארשי ץרא רעטזָאלרַאפ

 ףסֹוי רעריפ רעייז ייב גנורעטנומפיוא ןוא טסיירט ןענופעג ןטַאד

 -ענ עלַא טָאה טעמוא רעד ןעוו ,לָאמנייא טשינ .רָאדלעּפמורט

 ךיז טָאה ,ןעקנַאדעג עקיד'חרוחש הרמ ןיא ןבירטעג ןוא טקירד

 -הנומא םעד ןופ גנַאזעג רעד טרעהענ ילָאּפילַאנ ןופ ןּפעטס יד ףיוא

 ."!לילנה הנבי לא ?לילגה הנבי ימ , :לדיל ןשיאערבעה ןלופ

 ךיז טָאה תוכולמ-עיצילַאָאק יד ןופ עיצידעּפסקעיילַאּפילַאג יד

 -םיוא טכַאמ עשילגנע יד טָאה 1916 רעמוז ןיא ,ןבענעננייא טשינ

 רעביא טלייצעג טָאה רעכלעוו ,סוּפרָאק-לוימ-ןויצ םעד טזיילעג

 ענייז ןופ לייט ַא ןוא םירבח ענייז טימ רָאדלעּפמורט .ןַאמ 0
 ףייר לייוורעד זיא'ס וו ,דנַאלגנע ןייק ןעמוקעג ןענייז ןטַאדלָאס

 .ןָאיגעל ןשידיי ןכעלקריוו ַא ןופ ןַאלּפ רעד ןרָאװעג

 תרנכ םייב
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 רעשיטסיװיטקַא ןוא עטילַאדטינ ןשיווצ = (8
 - טּפַאשניימענ-פמַאק

 -עג רבוג דלַאב גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד טָאה ,טגָאזעג יו
 -עביא .ךורבסיוא-סגירק םייב טייקנכָארבעצ עכעלרעניא ריא ןעוו
 -ענּפָא טָאה'מ ,טעטיוװיטקַא עשיטסינויצ יד ןסקַאװעג זיא לַאר
 -טלעג טריפעגכרוד .,ןעגניטימ טריזינַאגרָא ,ןעגנוטַארַאב ןטלַאה

 -ויצ יד רעבָא ,ןענישרעד טשינ וְליִפַא זיא "טלעוו יד, .ןעגנולמַאז

 -נזַאב ,טרעמראפ ןוא טרעסערנרַאֿפ ךיז טָאה עסערּפ עשיטסינ

 עשיטסינויצ עסיורג יירד ןעניישרעד סע וװ ,דנַאלסור ןיא סרעד

 רעד , ןוא "טַאלבגָאט סָאד, ,(שיאערבעה) "םעה , ;:רעטעלב-גָאט

 -רַאפ ןיא ןענַאטשעג זיא ָארויב רענַאהנעּפָאק סָאד ."ףַארנעלעט

 רענַאקירעמַא יד ,סעיצַאזינַאגרָאדדנַאל עֶלַא טימ טעמכ גנודניב

 עשיטסינויצ יד תבוטל םימוכס עסיורג טלמַאזעג ןֿבָאה ןטסינויצ

 טעמכ רָאפ ןעמוק 106 ןוא 1915 ןרָאי יד ךשמב .סעלַארטנעצ

 ,ךיירטסע) ןצנערעּפנָאק ןוא ןרָאפנעמַאזוצ עשיטסינויצ לָארעביא

 עטקיניירַאפ ,דנַאלָאה ,דנַאלגנע ,ץייווש ,עינעמור ,ןליוּפ ,עיצילַאנ

 רָאפנעמַאזוצ רעד ,(.וװ .זא ןוא עקירפַא-םורד ,עדַאנַאק ,ןטַאטש
 רעבמעצעד ןיא) ןטסינויצ עשיצילַאג ןוא עשיכיירטסע יד ןופ
 ,עיצולָאזער ַא ,ץיזרָאפ ס'דנַאטש ףלָאדַא רעטנוא טסילשַאב (5
 -םולש ןקיטפנוקוצ םעד רַאפ לָאז .ק .א רעד זַא ,טגנאלרַאפ עכלעוו
 ןיא ,םזינויצ ןוא םוטנדיי ןופ ענַארפ יד ןלעטשקעװַא סערגנָאק

 ןרעוו סעיצולָאזער עכעלנע .טייקפיט ןוא טייקטיירב רעצנַאג ריא
 ןיא ןטסינויצ עשיליוּפ יד ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא ןעמונעגנָא

 -נָאק יד טסילשַאב טייצ רעבלעז רעד וצ ,(1916 טסברַאה) עשרַאװ
 עשידיי יד ייב ןריפוצכרוד  דנַאלסור ןיא ןויצ-ילעוּפ ןופ ץנערעפ

 זַא ,םעד ןגעוו עיצַאטינַא-סננורעלקפיוא עקרַאטש ַא ןסַאמ-סקלָאפ

 ןיא ןעמוקרָאפ רָאנ ןָאק ענַארפ-ןדיי רעד ןופ גנוזייל עקיצנייא יד

 .2לארשי ץרא ןיא םייחה רעלַאנַאיצַאנ-שידיי רעד

216 



 -רָאֿפ רעטייוו זיא עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיטסינויצ רעד ןיא

 זיא עכלעוו ,ננוטכיר רעלַארטײצ רעד ןשיווצ פמַאק רעד ןעמוקעג
 ריא ןוא גנוטייפ רעשיטסינויצ רעד ךרוד ןעוועג טריטנעזערּפער
 רעשיטסיװיטקַא רענעפורעג ױזַא רעד ןוא ,ןעגַאהנעּפָאק ןיא ָארויב
 םזינויצ ןופ גנודניבראפ עננע יד טננאלראפ טָאה עכלעוו ,גנוטכיר

 -טיינ ןופ ןבענפיוא סָאד זיא יאדווַא .תוכולמ-עיצילַאאק יד טימ
 -םדוק טלָאװ סָאד .תונכס עסיורנ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג טעטילַאר

 .פארשי ץרא םנופ ןברוח ןקידנעטשלופ ַא וצ ןעננערב טנַאקעג לכ
 "וז סָאד טְלָאװ ןוחצנ ס'דנַאלשטייד ןופ לַאפ ןיא ןוא בֹוׁשי ןקיד

 -ַאזינָאלָאק עשיטסינויצ עדעי טלעטשענּפָא ןרָאי עגנַאל ףיוא רעכ
 -עג זיא גנולעטש עלַאדטיינ יד ךיוא רעבָא .לארשי ץרא ןיא עיצ

 טכייל טלָאוװ םזינויצ רעד ,הנכס רעסיורג ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוו

 יד רעכיז טְלָאװ םעדרעסיוא .ןאכמו ןאכמ חרק ןביילב טנָאקעג
 ןַאלּפ ןשיבַארַאדָארּפ ריא ןיא ?ארשי ץרא ןעמונעגניירַא עיצילַאָאק
 ןרַאפ עיצַאוטיס עשיטילַאּפ יד טלָאװ ןוחצנ ריא ןופ לַאפ ןיא ןוא

 .עלַאפָארטסַאטַאק ַא ןרָאװעג םזינויצ

 -יטסינויצ יד טכַארטַאב ןיא ןעמונעגנ ןבָאה ענַאל עקיזָאד יד

 טימַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ךיירקנַארּפ ןוא דנַאלגנע ןיא םינקסע עש
 ,תוכולמ-טנַאטנַא יד דצמ המכסה עשיטסינויצדָארּפ ַא ןעמוקַאב וצ

 ךעלגעמ זיא סָאד זַא ,טדערעגנייא ךָאנ ךיז ןבָאה ייז ןופ עכנַאמ

 .םידדצ-המַאק עדייב !בנל גנולעטש רעלַארטיײנ ַא ייב ןכיירגרעד וצ

 םיא ךַאמ ןוא ץלעּפ םעד רימ שאו, ןופ קיטילָאּפ עקיזָאד יד רעבָא
 -ָארייא רעד וצ הריתס רעטלוב ַא ןיא ןענַאטשעג זיא ?סָאנ טשינ

 טלייטרוארַאפ ןעוועג ָאזלַא זיא ןוא טייקכעלקריוו-המחלמ רעשיאעּפ

 -ַאטשרַאפ ףוסדלכ-ףוס ןבָאה סָאד ,?לַאפכרוד ןקידנעטשלופ ַא ףיוא

 הטונ טציא זיב ןענייז סָאו ,רעריפ עשיטסינויצ עכנַאמ ךיוא ןענ

 -ולֲאּפ טיירג ןעוועג ןענייז ייז .גנופעטש רעלַארטיײנ רעד וצ ןעוועג

 ןבָאה תוחוכ עֶלַא טימ רעבָא ,עיצילַאָאק רעד טימ ןיינוצטימ שיט

 יטסיױװטקַא רעד ןופ עיצקַארַאיגעל רעד ןץנעק טרעוועג ךיז יז
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 -ָאבַאשז ,לװ ןענַאטשעג זיא'ס רעכלעוו ןופ שארב ,גנוטכיר רעש

 - | | .יקסניט
 -ַָאבאשז זיא ןָאדנָאל ןייק עירדנַאסקעלַא ןופ עזייר ןייז תעב

 סָאװ ,עילַאטיא .ךיירקנַארפ ןוא עילַאטיא ןיא ןטערטענּפָא יקסניט

 טרעביפעג טָאה ,לַארטיינ ןעוועג (1918 לירּפַא) טלָאמעד ךָאנ זיא

 /טייז רעד ףיוא ןפמעק וצ גנַאלרַאפ-המחלמ ןשיטָאירטַאּפ ַא טימ

 -ךיירטסע אנוש ןשירָאטסיה ריא ןנעק תוכולמ-עיצילַאָאק יד ןֹופ
 ןפָארטענפיונוצ יקסניטָאבַאשז ךיז טָאה יזידנירב ןיא .ןרָאננוא

 רענייא ,גרעבנעטור .גרעבנעטור ססנ19פ .,זניא ןטמירַאב םעד טימ

 .,דנַאלסור ןיא רעפמעק ערענָאיצולָאװער-לַאיצַאס עטסקיטומ יד ןופ

 -ַאשז יו ,קנַאדעג-ןָאיגעל ןבלעזמעד טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה
 םעד וצ ןרָאפ טעוװ גרעבנעטור זַא ,ןבילבעג ףוסל זיא'ס .יקסניטָאב

 -ַאּפ ןיא ןטעברַא טעוו יקסניטָאבַאשז תעשב ,עקירעמַא ןייק קעווצ

 .טלעוּפעג קינייװ יקסניטָאבַאשז טָאה זירַאּפ ןיא .ןָאדנַאל ןוא זיר
 .-סױרַא ןבָאה ,עוורעה .ג יו ,ןענַאזרעּפ עכיירסולפנייא עקינייוו רָאנ

 -ָאינעל ןשיטסינויצ םעד רַאפ סערעטניא זיא'ס ןכלעוו ןזיוועג

 .תוגאד ערעדנַא רָאנ ךיירקנַארפ ןיא סלָאמַאד טָאהעג טָאה'מ .ןַאלּפ
 קנַאדעג םעד רַאּפ טרעטסייגַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,עקינייו יד ןשיווצ

 -ַאב רעד רַאפ ןפמעק טעװ סָאװ ,טכַאמ-רעטילימ רעשידיי ַא ןגעוו
 -טָאר ןָארַאב רעטְלַא רעד ןעוועג זיא ,לארשי ץרא ןופ גנואיירפ

 -עננָא יקסניטָאבַאשז טָאה ןָאדנָאל ןיא ךיוא ,עודיה בידנה ,דליש

 -רעטילימ רעטשרעביוא רעד .גנויצַאב עשירעגגעק א ףיוא ןפָארט
 -נַאפ רעבָא רעשיגרענע ןַא ,רעגעשטיק דרָאל דנַאלגנע ןֹופ רעריפ
 -נעק רעשירָאנעטַאק א ןעוועג זיא ,רעקינעטַארטפס רעמערָאדעיזַאט

 -ָאּפילַאג ענעלַאפעגכרוד יד .גנומענרעטנוא-טנעירַא .רעדעי ןופ רעג

 ןא ןגעװ קנַאדענ םעד טריטימָארּפמָאק טָאה עיצידעּפסקעדיל

 ?ןָאיגעל ןשידיי ַא ןבָאה טפרַאדעג ָאזלַא טָאה רעוװ ,טנָארּפ-טנעירָא

 -יפ עשיטסינויצ יד ןופ סחי רעד ןעווענ זיא רעסעב ךס ַא טשינ

 ןוא וװָאנעלשט ר"ד .קנַאדעג-ןָאיגעל םעד יבגל דנַאלגנע ןיא רער

 -עי ןופ רענגעק ענעכַארּפשענסיױא ןעוועג ןענייז ווָאלָאקַָאס םוחנ

218 



 זַא ןטלַאהעג טָאה םעה דחא ,"ערוטנַאװַא , רעשיטסינָאיגעל רעד

 הַא רעשילננע רעד ןיא סעיצַאמרַאפ-רעטיליפ עשידיי ערעדנוזאב
 .םוטנדיייטלעוו ןרַאֿפ ראפענ א ןענייז יימ

 -יז ַא ןעגַאהנעּפָאק ןיא ןעמוקעגרַאֿפ זיא 1918 רעמוז ןיא

 -טימ .ךיז ןבָאה טקילײטַאב .טעטימָאק-סנַאיצקַא ןסיורג ןופ גנֹוצ

 ךיוא טָאה'מ ,דנַאלָאה ,דנַאלננע ,דנַאלסור ,דנַאלשטייד ןופ רעדילגנ

 סָאװ ןטסינויצ עטנענימָארּפ עכנַאמ גנוציז רעד וצ ןדאלעגנייא

 -ענ יד , ךֹוב ןייז ןיא ,ק ,א ןופ רעדילגטימ ןייק ןעוועג טשינ ןענייז

 יד ןנעוו יקסניטָאבַאשז .לו טביירש "ןָאיגעל ןשידיי ןופ עטכיש

 -נָא ןַא ןעמונענ טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןעגנוטַארַאב-.ק .א עקיזָאד

 -עּפעד רימ ןבָאה ןהָאזבָאקַאי ןוא ווָאנעלשט , :טסַאנ טְלַא לייט

 ןבָאה ?לעטָאה ַא ןיא ננולמַאזרַאפ-טַאוװירּפ ַא ףיוא ,ןעמוק וצ טריש

 וצ ריס טכוזענ רדסכ ן'חעש יירד ן'עקטנַאה טימ ןעמאזוצ ייז

 ןא ןעוועג זיא סםוּפרָאק-לוימ-ןויצ ןופ גנודנירג יד זַא ,ןזייװַאכ

 ןָאק עיצַאטינַא-ןָאינעל יד ןצעזטרַאפ עקידרעטייוו סָאד ןֹוא ,הלווע
 - ייווצ יו ,ןזיוואב רימ טָאה עקטנַאה ר"ד .םזינויצ םעד ןכַאמ בורח
 ןהָאזבָאקַאי ר"ד .ןגיז טעוװו דנַאלשטייד זַא ,ריפ זיא ייווצ לָאמ

 יד זַא ,שימָאנָאקע ןוא שיטסיטַאטס .,שיראטסיה ןזיװַאב רימ טָאה
 טעוו'ס ,ךוּפיחל ,לארשי-ץרא ןטערטּפָא טשינ לָאמנייק טעװ ייקרעט

 ,ָאקַארַאמ ןוא רישזלַא ןיא ,םירצמ ןיא דנַאטשפיוא ןַא ןייז דלַאב

 ,ןָאלצונ ויא חוכו רעד, -- טרעפטנעעג ךיא בָאה -- "יתוברע --

 ךיא ןוא ,דנַאלסור ןקנַארק ןופ רעדָא דנַאלשטייד ןופ טמוק ריא

 רישזלַא ,םירצמ ,טנָארפ ןשיזיוצנַארפ םעד ,דנַאלגנע ןעזעג בָאה

 טעוװ דנאלשטייד ;'ת ןיב 'א ןופ תועט ַא טָאה ריא ,ָאקָארַאמ ןוא

 .עילָאטַאנַא ןייק ןביירטרַאפ ןעמ טעוו ייקרעט יד ןוא ןגיז טשינ

 -טָאק ַא רָאפ ךייא גָאלש ךיא ?ןריטוקסיד רימ ןלָאז סָאװ וצ רעבָא

 זיא עיצאזינַאנרַא עשיטסינויצ יד זַא ,ןרעלקרעד טנָאק ריא ;סימָארּפ

 לעװ ךיא .רענעלּפ-ןָאינעל עלַא ןופ ּפָא ךיז טלסיירט ןוא לַארטיינ)

 ןוא עיצַאזנַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןטערטסױרַא לעיציּפָא
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 ךיא .ײטרַאּפ ַא ןָא שטנעמ ַא סלַא טושּפ טַעברַא ןיימ ןריפ .לעװ
 י ."!טשינ ךיוא רימ טרעטש ,ןרעטש טשינ ךייא לעװ

 םעד ןעמונעננָא טשינ רעבָא טָאה גנוטייל עשיטסינויצ יד
 -ןָאיגעל יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה יז .גַאלשרָאפ-סימָארּפמָאק ןקיזָאד
 -ימָאק-סנָאיצקַא רעד .םזינויצ ןרַאפ ךעלרעפעג זיא עדנַאגַאּפָארּפ

 -ייז ןטסינויצ עֶלַא רעכלעוו ןיא ,עיצולָאזער ַא ןסָאלשַאב טָאה טעט
 -סינָאיגעל יד ןפמעקַאב וצ םוטעמוא ןרָאװעג טרעדָאּפענפיוא ןענ
 רעטייוו ןבָאה םינקסע עשיטסינויצ עקינייוו רָאנ .גנוגעװַאב עשיט
 -ָאשזד ןעוועג ןענייז ייז ןשיװצ ,ן'יקסניטָאבַאשז טציטשרעטנוא
 רעכלעוו ,ןַאמצייוו .ח ר"ד רקיעב ןוא ןַאמסָארג ריאמ ,ןעװָאק ףעז
 ןופ רעגנעהנָא ןַא סלַא טרעלקרעד ,תוקפס עסיוועג ךָאנ ,ךיז טָאה

 י- | | ,דודג ןשידיי

 -ַאהנעּפָאק ןיא ןַאד ןדנירג ןַאמסָארג ריאמ ןוא יקסניטָאבַאשז
 עקיזָאד יד טָאה ךעלטנגייא ."עגובירט עשידיי יד ֿלַאנרושז ַא ןעג
 טָאה רעכלעוו ,ןַאמסָארג .מ טריגַאדער ןוא ןבעגעגסיױרַא גנוטייצ
 -ייצ רעשיסור ַא ןופ טנעדנָאּפסערָאק סלַא ןעגַאהנעּפָאק ןיא טלייוועג
 -רעד "ענובירט עשידיי יד, זיא 1917---1915 ןרָאי יד ךשמב .גנוט

 -רָאטקַאדער ריא ןופ טייקנבעגעגרעביא רעסיורג רעד קנַאד ַא ןעניש |
 -כירפיוא םלוע ןשיטסינויצ םעד טרימרָאּפניא טָאה יז .רעבעגסױרַא
 ןוא םוטנדיי םניא ןעמוקעגרָאפ סלָאמַאד זיא סָאװ ,ץלַא ןגעוו קיט
 | ,םזינויצ

 -םיוויטקַא רעד ןוא רעלעיציפָא-לַארטיינ רעד ןשיווצ ףמַאק רעד
 -רַאש רעייז טּפָא קידנעמעננָא ,ןעגנַאגעג רעטייוו זיא גנוטכיר רעשיט
 רעמוז ןיא לָאמ ןטצעל םוצ טָאה יקסניטָאבַאשז ןעוו .ןעמרָאפ עפ
 -ַאב רעריפ עשיטסינויצ יד םיא ןכָאה ,דנַאלסור טכוזַאב 5
 ןיא סעיצַאטנעירא עדייב ןשיווצ פמַאק רעד ,רעטערַאפ ַא יו טלדנַאה
 ץרעמ ןיא טקידנערַאפ טשרע ךעלטנגייא ךיז טָאה םזינויצ םעד
 יד ייב ,עיצולָאװער עשיסור יד ןכָארבעגסױא זיא'ס ןעוו ,7
 -ַאֹּפ םוצ האנש יד זיא טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי

 ךיז טָאה'מ זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג דנַאלסור ןשירַאצ-שיטסימָארג
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 וצ ,טנַאטנַא ןופ גיז םעד ןצרַאה .ןלופ ןטימ ןשטניוו טנַאקעג טשינ

 -ער רעשיסור רעד ךָאנ טשרע ,טגנַאלַאב ךיז טָאה דנַאלסור רעכלעוו

 -טנא ןַא ןרָאװעג ןסַאמ עשידיי יד ייב גנומיטש יד זיא עיצולָאװ

 -עג קורדסיוא םוצ רקיעב זיא סָאד .טנַאטנַא רעד תבוטל ענעסָאלש

 ןינמ בור רעד ווו ,עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינײרַאפ יד ןיא ןעמֹוק
 "ימע ןֹוא םיטילּפ עשיסור ןופ ןענַאטשַאב זיא םוטנדיי ןופ ןיגבו
 ,ןטנַארג

 רוטעבבערב 



 םוינויצ רעד ןוא דנַאלגנע (6

 טפַאשלעזעג עשילננע יד ךיז טָאה ןרָאי רעקילדנעצ עליפ טייז

 ןדיי יד ןֹופ ךיז ןרעקקירוצ ןופ ענַארּפ רעד טימ טריסערעטניא

 רעשידיי רעד ןופ יובפיוארעדיוו םעד טימ ןוא לארשי ץרא ןייק

 -רעד עשילביב-שינַאטירוּפ יד ןוא ןסערעטניא עשיטילָאּפ יד ,הכולמ

 ןגעו ןבירשעג ןיוש ןבָאה רימ .ןעוועג םרוג וצרעד ןבָאה גנואיצ

 -גנע ןיא ךיז טניפעג טרעדנוהרָאי ןט9 ןוא ןט-18 ןיא זַא ,םער

 ,רעקיטילַאּפ ןוא עכעלטסייג ,רעלעטשטפירש ןופ ייר עצנַאג ַא דנַאל
 "סיושוד עד ףָא ןשיטרָאטסער ,יד .ןויצ-תביש ןגעוו ןקידיירּפ עכלעוו

 -אֹּפ ַא ןרָאװעג עגַארפ-טנעירָא רעד יבגל זיא (ןדיי ןופ גנואיינַאב)

 -סיוא םוצ טּפָא זיא גנומיטש עקיזָאד יד .דנַאלגנע ןיא גנוזַאל רעלוּפ

 זיא שיטַאמָאטּפמיס .,רוטַארעטיל ןוא עסערּפ רעד ןיא ןעמוקעג קורד

 טניירפ-ןויצ רעטנַאקַאב רעד ןבירשעג טָאה סע ןכלעוו ,?קיטרַא רעד
 / עיריס זַא ,טלַאה ירעבסעטפעש .,1876 רָאי ןיא ירעבסעטפעש דרא

 - רעשילגנע רעד רַאפ גנוטיידַאב עקידלאוועג ַא ןבָאה לארשי ץרא ןוא

 עשיטילָאּפ עסיורג ַא דנַאלגנע רַאפ ןעוועג טלָאװ סע ,עירעּפמיא

 - ,רעדנעל עקיזָאד יד טריּפוקא טלָאװ הכולמ ערעדנַא ןַא ןעוו ;הלּפמ

 .ןעיצ סָאװ ,סעירָאטירעט עשיטירב ןופ טייק יד ןסירעצ טלָאװ סָאד

 -םורד ןיא עילַארטסיױא ןוא ַאטוקלַאק זיב ברעמ ןיא עדַאנַאק ןופ ךיז

 ןלָאז לארשי ץרא ןוא עיריס זַא ,ןטיה ָאזלַא זומ דנַאלגנע .חרזמ

 זומ'מ .טכַאמ רערעדנַא ןַא ןוֿפ טנעה יד ןיא ןלַאּפנירַא טשינ !

 : טכיזניה רעד ןיא .ןוא רעדנעל עקיזָאד יד ןריזילַארטיײנ וצ ןטכַארט

 -עלפיוא עשידיי יד ןבָאה גנוטיידאב עסיורג ַא דנַאלגנע רַאפ ןָאק

 . סָאד ןקיטסניגַאב זומ קיטילַאּפ עשילגנע יד ,לארשי ץרא ןיא גנוב

 םע רעבָא ,רָאי 5000 טייז טפמעק ןוא טבעל סָאװ ,קלָאפ עשידיי

 -ָאד יד .דנַאל עשירָאטסיה-שידיי סָאד ,עירָאטירעט ןייז םיא טלעפ

 -ָארּפ רעטעּפש זיא ן'ירעבטעטֿפעש ןופ יידיא עשיטסינויצדָארּפ עקיז |

 .ןוא טעלאפאק דרַאוודע .,העקלָאװ רעדנע?גנע יד ןופ ןרָאװעג טרינַאּפ
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 -ננע ןופ גנומיטשוצ יד ןעמוקַאב ךיוא טָאה יז ,טנַאפילֶא סנערָאל
 -ננע רעד ןיא ךיוא .(דליפסנָאקיב דרָאֿל) ילעארזיד רעימערּפ ןשיל

 -ַאּפ ןיא לארשי תוכלמ ןופ קנַאדעג רעד טָאה רוטַארעטיל רעשיל

 לאינד , ;טָאילע שזרָאשזד) קורדסיוא ןקרַאטש ַא ןענופעג עניטסעל

 :שזירעלַָאק ,'סעידָאלעמ עשיאערבעה , ;ןָארייב דרָאל ,?ַאדנַארעד

 -יבבוח רעד .(ערעדנַא ליפ ןוא םאהארג דערפ ינגיוו ,"קלאט ?בעט,

 טימ ןעמונעגפיוא דנַאלננע ןיא טרעוו ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא םזינויצ

 רימ ןבָאה עיצַאטנעירַא רעשילננעדָארּפ סלצרעה ןנעוו ,עיטַאּפמיס

 טָאה ַאדנאנוא ןוא שירַא-לע ןינע םעד ייב ,.ןבירשענ טּפָא ױזַא ןיוש

 -רַאפ עסיורג ַא ןזיוועגסיױרַא טפַאשלעזענ ןוא גנוריגער עשיטירב יד

 .גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד רַאפ גנוריסערעטניא

 -עג ךיז טָאה ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא

 ןעגנומיטש עשיטסינויצדָארּפ עלענָאיצידַארט עקיזָאד יד זַא ,טכוד

 -יגעטַארטס עסיורג יד בילוצ ןרָאװעג ןסעגרַאפ ןענייז דנַאלגנע ןיא

 ,טייקכעלקריוו רעכעלגעט-נָאט רעד ןופ תוגאד עשיטילָאּפ ןוא עש

 א רָאנ טשינ ןעוועג ןענייז ןעגנומיטש עשיטסינויצדָארּפ יד רעבָא

 קיטכיר טָאה סע יוװ ,ןבָאה ייז רָאנ ,ןטנעמיטנעס-ך"נת ןופ ענַארפ

 ַא טקירדענסיוא ,ירעבסעטפעש דרָאל לקיטרַא ןייז ןיא טריזילַאנַא

 עטכישעג רעד ןיא ,עירעּפמיא רעשיטירב רעד ןופ סערעטניא-סנבעל
 רעטעּפש רעדָא רעירפ ןזומ עכלעוו ,ןצעזענ עסיוועג ןריטסיזקע

 זיא םזינויצ רעד ךיוא ,ןשינרעדניה ןוא ןעגנורעטש עֶלַא ןייז חצנמ

 סָאד ,טנעירָא ןיא קיטילַאּפ רעשיטירב רעד יבגל ץעזעג ןימ ַא ןעוועג

 סָאד .ןרָאװעג טלוב ןוא רָאלק המחלמ-טלעוו רעד ךשמב זיא

 ןעוועג זיא קיטילָאּפטנעירַא רעשיטירב רעד ןופ ץעזעג ענרעזייא

 -כיר עשיטימעסיטנַא טפָא ןוא עשיטסינויצײטנַא יד .יוװ רעקראטש

 -עג טָאה ףוסילכ-ףוס ,ןזיירק-רעטילימ עשילננע עסיוועג ןופ גנוט

 -עשטיק ןופ הטיש עשיטילָאּפ-שינעטַארטס יד ןרילוטיּפַאק טזומ

 ,טנָארפ-טנעירָא םעד ןנעק ןעוועג זיא עכלעוו ,ן'טיװקסָא ןוא ן'רענ
 ןופ עיצַאטנעירָא עשיבַארַאדָארּפ יד ןפלָאהעג טשינ ךיוא טָאה סע
 עשיטסינויצ-יטנַא יד וליּפַא .רענעק-טנעירָא עשילגנע עכיירסולפנייא
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 עיצַאלימיסַא רעשילגנע-שידיי רעד דצמ סעיצַאניכַאמ עשירעטערַאפ
 ,סעצָארּפ ןכעלטכישעג םעד יבגל ךַאװש ֹוצ ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה
 טריזיצערּפ 1876 רֶאי ןיא ןיוש ירעבסעטפעש דרָאל טָאה סע ןכלעוו
 .ךעלטייד ןוא רָאלק ױזַא

 ןס ןופ ןסַאג יד ףיוא



 עשיאעּפָאריײא יד ןוא לארשידץרא (7
 עימַאמָאלּפיד

 -טלעוו רעד .ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא ךיז טָאה ,טגָאזעג יו
 ץיריס טימ טריסערעטניא קינייו קיטילָאּפ עשילגגע יד ,חמחלמ
 ,רעטרעוו יד טַאהעג ןיז ןיא טָאה רעװ ןטלעז ,לארשי-ץרא ןוא
 ריתע רעד , :ןָאסרעק דרָאל ךוב ןייז ןיא ןבירשעג טָאה סע עכלעוו
 ןוא עּפָאריא ןיא ןדײשטנַא טשינ ךיז טעוװו עינַאטירבסיורג ןופ
 ײמָאד סע עכלעוו ףיוא ,ןענַאעקַא ןוא םימי יד ףיוא טשינ ךיוא
 -טלעוו םעד ןיא ןדיישטנַא ךיז םעװ יז .ןָאפ עשיטירב יד םרינ
 רעד ןופ עטכישעג יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןכלעוו ןיא ,לייט
 | ,?טייחשטנעמ

 -רַאפ ביוחנַא-חמחלמ םייב דלַאב ךיירקנַארפ ךיז טָאה ןגעקַאד
 -נַארפ יד ,לארשי-ץרא ןוא עיריס ןופ לרוג ןטימ טריסערעטניא
 א רַאפ ןטלאהעג רעדנעל עקיזָאד יד טָאה טייסכעלטנפע עשיזיוצ
 רעד טלדנַאהרַאפ 1914 רעטניוו ןיא ןיוש .חקזח עשיזיוצנַארפ ןימ
 -ַאבמא ןשיסֹור ןטימ עסַאקלעד רעטסינימ-ןרעסיוא רעשיזיוצנַארפ
 -נַארפ יד ,ענַאדפ-טנעירָא רעד ןנעוו יקסלאווזיא זידַאּפ ןיא רָאדַאס
 זיא לארשי-ץרא (1 :עקידננלָאֿפ ַא ןעוועג ןיא גנולעטש עשיזיוצ
 רעשיזיוצנארפ רעד וצ ךיז טגנַאלַאב סאו ,עיריס ןופ לייט ַא
 -וקַאב ןוומ לארשידץרא ןיא תומוקמ עקילייה יד (9 .ערעפסטכַאמ
 -ַאבמא ןשיזיוצנַארּפ םעד ךרוד .ץוש ןלַאנַאיצַאנרעטניא ןַא ןעמ
 -ַאס ןענווועג וצ ןעננולעג זיא ,גָאלָאעלַאּפ דַארנָארטעּפ ןיא רָאדַאס
 ןשיזיוצנַארפ ןרַאפ רעטסינימ-ןרעסיוא ןשיסור םעד ,ן ווָאנַאז
 -סננוריגער עשילגנע יד ןטלאהעג ןבָאה ןגעקאד .םקנוּפדנַאטש
 טנעירָא ןיא ןעמ ףרַאד ייקרעט ןופ ןבױוח םעד ךָאנ זַא ,ןזיירק
 עשילגנע עסיוועג .הכולמ עשיבַארַא-שינעמלוזומ עסיורג ַא ןפַאש
 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה (ערעדנַא ןוא סנערווַאפ לענַאלַאק) םיחילש
 .רערימנָא עשיבַארא יד טימ טלדנַאהרַאפ ןבָאה ייז וװ ,עיבַארַא
 ןשיווצ ןעננולדנַאהרַאפ ןעמוקעגראפ ןענייז 1918 רֶאי םעד ךשמב
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 ןגעו עילַאטיא טימ ךיוא ןַאד ןוא דנַאלסור ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע

 ןיא .עירעּפמיא רעשיקרעט רעד ןופ גנולייטרַאפ רעקיטפנוקוצ רעד

 -קנַארפ ןוא דנַאלגנע ןשיווצ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא 1916 גנילירפ

 םכסה :ןעמָאנ םעד רעטנוא טנַאקַאב זיא עכלעוו ,ךַאמּפָא ןַא ךייר

 י רעד ןופ ףעש רעד ןעוװעג ןיא סקייס קרַאמ רעס) .ָאקיּפ-סקייס

 שזרָאשז ,םוירעטסינימ-ןרעסיוא רענָאדנָאל ןיא גנולײטּפָא-טנעירָא !

 רעשיזיוצנַארּפ ןעוועג רעירפ זיא ,רעטערטרַאּפ סכיירקנַארּפ ,ָאקיּפ

 ךיז ןבָאה ךַאמּפָא ןקיזָאד םעד טיול .(תוריב ןיא לוסנַאק-לארענעג

 ןַא ןופ גנופַאש רעד ןגעוו טקידנעטשרַאפ ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע

 -קעטָארּפ ןעמַאזניימעג ַא רעטנוא עיצַארעדעפ-רעדנעל רעשיבַארַא

 -ניא ןַא ןרָאװעג ןעזעגסיוארָאפ זיא לארשידץרא ענונב .,טַארָאט

 .טלעטשענטסעפ טעװ םרָאפ ריא סָאװ ,גנוטלַאװרַאפ עַאנָאיצַאנרעט |

 ."ניברַאפ ערעדנַא טימ ןוא דנַאלסור טימ גנוטארַאב א ךָאנ ןרעוו

 ךיז טָאה רעכלעוו ,ןייסוה ַאקקעמ ןופ ףירעש ןטימ ךיוא ןוא עטעד

 -ַאלקָארּפ טָאה ןוא "עיבַארַא ןופ ךלמ; סּלַא טרעלקרעד טלָאמעדי

 .ריא ןבענעג טָאה דנַאלסור .ייקרעט רעד ןגעק המחלמ ַא טרימ

 ףיוא סעיצַאריּפסַא עריא עלַא ןַא ,יאנתב ,ךַאמּפָא םוצ המכסה

 -ןיצ ,ןרעוװו .טנעקרענַא ןלָאז .ןלענַאדרַאד ןוא ?ָאּפָאניטנַאטסנָאק

 ' -ונעג טשינ ךַאמּפָא-אקיּפ-סקיוס ןיא ןענייז ןעננורעדָאּפ עשיטסינ

 -עג םיכסמ טָאה עיצילַאָאק יד םגה ,טכַארטַאב ןיא ןרָאװעג ןעמ

 ןופ טנַאטנעזערּפער רעד טָאה סע עכלעוו ,ןעגנַאלרַאפ יד ףיוא ןעוו

 (סיטויּפעד ףֶא דרַאָאב) טעטימָאק ןטקיניײרַאפ ןשילגנע-שידיי םעד

 .-ץרא ןעװ, :רעטרעוו עקידנגלָאפ טימ טריזיִצערּפ ףלָאװ ןעיסול

 -עטניא רעד ןיא ןלַאפניײרַא גירק ןופ טַאטלוזער סלַא טעװ לארשי

 ,גנורינער רעשיפננע ןוא רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ערעפס-ןסער

 -סיה יד ןצעשגנירג טשינ טכַאמ עשילגנע ןוא עשיזיוצנַארפ יד ףרַאד

 עדייב .דנַאל ןקיזָאד םעד ןיא םוטנדיי ןופ ןסערעטניא עשירָאט

 עלַא גנורעקלעפַאב רעשידיי- רעד ןריטנַארַאג ןפרַאד ןעגנוריגער |

 ,גנורעקלעפַאב רענעריובעגנייא רעד טימ ךיילגוצ טכער עשיטילָאמ

 -יצינומ עקיטיונ יד ךיוא יו טייחיירפ עכעלרעגריב ןֹוא עזעיניפער
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 ייז ןוא ,טעטש יד ןיא ןוא סעינָאלָאק יד ןיא סעינעליױוירּפ-לַאּפ
 "ַאזינַאלַאק ןוא עיצארנימיא עשידיי יד ןרעטכיילרַאפ ךיוא ןפרַאד

 ןיא רָאדַאסַאבמַא רעשיזיוצנַארפ רעד טָאה 1916 ץרעמ ןיא ."עיצ

 זיא'ס רעכלעוו ןיא ,עטָאנ ַא ן'ווָאנַאזאס ןופ ןעמוקַאב דַארגָארטעּפ

 ,ןנַארפ-טנעירַא יד וצ גננולעטש ס'דנַאלסור ןרָאװעג טרילומרָאּפ

 גנוריגער עשיסור יד זַא ,עטָאנ יד טביירש ,לארשידץרא ענונב

 רַאפ ןריטנַארַאג טעוװ רעכלעוו ,סולשַאב ןדעי וצ ןעמיטשוצ , טעװ

 עזעיגילער ערעייז ןופ ןביאסיוא עיירפ סָאד ענווַאלסָאװַארּפ יד |
 "רעד .סעינעליווירּפ ןוא טכער עקיטציאזיב עלַא ךיוא יו ,םינהנמ

 ןיא עיצַאנָאלַָאק רעשידיי רעד יבנל זַא ,ןקרעמַאב וצ זיא ייב

 -עדנוזַאב םוש ןייק גנוריגער עשיסור יד טשינ טלעטש לארשידץרא

 ,"ןעגנורעדָאפ ער

 עכלעוו ,ןטקַאפ עקיטכיוו יירד ןעמוקעגרָאפ ןענייז לייוורעד

 -ולֲאֹּפ רעשיאעּפָארייא רעד ןופ סחי םעד טרעדנעעג קרַאטש ןבָאה

 -איסימעד טָאה 1916 רעבמעצעד ןיא(1 .לארשי-ץרא יבנל קיט

 רעטסינימ-ןרעסיוא ןוא טיװקסַא רעימערּפ ןֹופ גנורינער יד טרינ

 םעד וצ גנולעטש עוויטאגענ א טאהעג ןבָאה עכלעוו ,יירג דראוודע

 וצ ןעמוקעג זיא טרָא רעייז ףיוא ,םזינויצ םוצ ןוא טנַארפ-טנעירָא

 ךיִאְל דוד רעימערּפ רעד רעכלעוו ןיא ,גנוריגער עיינ ַא טכַאמ רעד

 ןבָאה רופלַאב .שזד .א רעטסינימ-ךרעסיוא רעד ןֹוא שזרָאשזד

 .גננואיצאב ערעדנא ןַא ראג טאהעג ןנַארפ עטנַאמרעדנביױא יד יבנל
 -עטילימ (1917 ץרעמ ןיא) עיצולָאװער רעד ךָאנ זיא דנַאלסור (2
 -ערגרַאפ קרַאטש ךיז טָאה טנַאטנַא רעד ןיא ,ןכָארבעגנעמַאזוצ שיר
 טציא זיב ןיא סָאװ ,ךיירקנַארפ יבנל דנַאלננע ןֹופ העּפשה יד טרעס
 -סגירק םעיינ ןופ עלָאר יד (3 ,דנַאלסור ןופ ןרָאוװעג טציטשעגרעטנוא
 ןדעי טימ טרעוו ,עקירעמַא ןופ ןטַאַאטש עטקיניײרַאפ ,רענטרַאּפ
 -ַאּפ ןיא ייס ןוא רעשירעטילימ ןיא ייס ,עקידנדײשטנַא ןַא רעמ גָאט
 | ,טכיזניה ןשיטיל
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 ןופ עלַאר עשירָאטסיה יד (8

 םוטנדיי רענַאקירעמַא
8 

 -רע רעד תעב תופידר ןוא טיונ ןופ טייצ רערעטיב רעד ןיא

 רעד ןרָאװעג םוטנדיי רענַאקירעמַא סָאד זיא ,המחלמ-טלעוו רעטש

 רעד ןיא םיבושי עשידיי עֶלַא רַאפ ףפליה ןוא טסיירט ןופ רוקמה
 . ןשיאעּפָארייײא-חרזמ ןופ עגַאל רעד ןגעו תועידי יד .טלעוװ רעצנַאג

 ליפעג ַא ןפורעגסיורַא ןדיי רענַאקירעמַא יד ייב ןכָאה ,םוטנדיי

 עטשרע יד ןיא ןיוש .רעדירב עדעייז יבנל תוירחא רעלַאנָאיצַאנ ןופ !

 עסיורג א טריפעגכרוד עקירעמַא ןיא ןעמ טָאה טישדח-המחלמ
 זיא רעכלעוו ,(דנָאפ-ףילער) דנַאפ-ספליה םעד רַאֿפ גנולמַאז-טלעג

 -סנבעל ןוא ןעננוציטשרעטנוא-טלעג טימ ןנרָאזַאב וצ ןטערטענוצ

 ךיז טָאה םזינויצ רעד .םיצוביק עשידיי עקידנדיילטיונ יד ןעלטימ

 ,טנזיוט 8 : 1914) .ןסקאוועגרעדנַאנופ לַאסָאלַאק עקירעמַא ןיא

 וצ ךיז ןענופעג סע .(ןטסינויצ עטריזינַאגרָא טנזיוט 180 : 7
 -יטסינויצ ענעדישרַאפ ןטַאַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא טייצ רענעי

 ,לארשי-ץרא ןֹוא דנַאלסור ןופ רעלעטשטפירש ןוא רעוט עש

 לארשי ,ןָאזניסָאמ .ב ר"ד , ןיוועל והירמש ר"ד ;ייז ןשיווצ
 . "וינ ןיא ךיוא טניוװ סע .ערעדנַא ןוא ןיקנייש .מ .מ ,דניקלעב

 ךישממ זיא רעכלעוו ,הדוהיךב רזעילא המחלמ רעד תעב קרָאי

 יד .ךוב-רעטרעוו ןשיאערבעה ןלַאטנעמונָאמ םייב טעברַא ןייז

 ךיז ןעלקיװטנַא רוטַארעטיל ןוא עסערּפ ,גנונעװַאב עשיאערבעה

 -ירעמַא ןיא ןָא ךיז טביוה 1919 רֶאי ןיא ,ָאּפמעט ןלענש ַא ןיא

 ןופ סערגנָאק םעניימענלַא ןַא תבוטל עיצַאטינַא עסיורג ַא עק

 יד ןעוועג ןענייז ןופרעד ןרָאטַאיציניא יד .םוטנדיי רענַאקירעמַא

 יד ךיוא .שארב סיײדנַארב יאול .ןוא ןיוועל .ש ר"ד טימ זטסינויצ

 עקיזָאד יד טציטשענ שינרענע ןבָאה ?יחרזמ , יד ןוא ןויצ-ילעוּפ

 -נָאק םעד יבנל ןטסינויצ-טשינ יד ןופ טפַאשרעננעק יד .עיצַאטינַא

228 



 יד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ עגנַאל ךָאנ .ןדנווװשרַאפ דלַאב זיא סערג

 -רעד זיא עקירעמַא ןיא םוטנדיי ןשיטסינויצ-טשינ ןופ רעריפנָא

 "עג ןפַאשעג ןזיא'ס ןוא גנוקידנעטשרַאֿפ .ַא ןרָאוװעג טכיירג

 .ןעגנולדנַאהרַאטפ-סערגנַאק יד ראפ םרָאפטַאלּפ עמַאזניימעג ַא ןרָאוװ

 :םינינע עדננלָאפ ןעמונעגמורא טָאה + םרָאפטַאלּפ-סערגנַאק יד

 -ץרא ןיא םייח רעשידיי ַא ןופ יובפיוא ,עיצארנימיא ,עיצקא-ספליה

 ;דיי יד ןופ טכער עשיטילָאּפ ןוא עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ ףמַאק ,לארשי
 -יטס ןטסינויצ רענַאקירעמַא יד ןופ רעריפ יד .עּפָארייא-חרזמ ןיא

 ,פָארּפ ,זַאַאה-עד בקעי ,קעמ .י רעטכיר ,סיידנַארב יאול ,זייוו ןעפ

 -ענ ןבָאה ,ערעדנַא ןוא ?ײהטַָאנ .פָארּפ ,יקספיל יאול ,רעדנעלדירפ

 יטילָאּפ רענַאקירעמַא ןופ ןויירק יד ןיא העּפשה עקרַאטש ַא טַאה

 -סטַאאטש ןטסכעה ןופ רעטכיר ,סיײדנַארב יאול ,ןרָאטסינימ ןוא רעק

 ,ןָאסליװ .וו טנעדיזערּפ םוצ טנעָאנ רעייז ןענַאטשעג זיא לַאנובירט
 עשיטסינויצ יד ןבָאה טנעמָאמ רעקיטיונ רעד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו

 םעד תבוטל העּפשה עצנַאג רעייז טעדנעוועגנָא עקירעמַא ןיא רעריפ

 סערננָאק ןשינַאקירעמַאשידיי םנופ גנוציז עטשרע יד .םזינויצ

 א רַאפ טנַאזעגסױרַא ךעלרעייפ ךיז טָאה (1917 רעבמעווָאנ 18)

 -ולֶאֹּפ ןוא עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ ןוא לארשידץרא ןיא םייה רעשידיי

 ,עפַארייא-חרזמ ןיא םיצוביק עשידיי יד ןופ טכער-םיטועימ עשיט

 -ידנעטש ַא סלא ןרָאװעג טקיטעטשאב זיא טעטימַאק-סערגנָאק רעד

 -ןָאינעל יד ךיוא .םוטנדיי רענַאקירעמַא ןופ גנוטייל עטשרעביוא עק

 -ריס ,נ ר"ד ,גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא ןענופעג עקירעמַא ןיא טָאה יידיא

 עשיטסינויצ-ילעוּפ ןוא עשיטסינויצ ערעדנַא ןוא גרעבנעטור .ּפ ,ןיק

 -יטּפָא עקיליוויירפ רענַאקירעמַא יד ןפַאש וצ ןפלָאהעג ןבָאה רעוט

 - ןשידיי םעד ןופ ןעייר יד ןיא טפמעקעג רעטעּפש ןבָאה סָאװ ,ןעגנול
 -ונרַאפ ןבָאה ןעײמרַא-עיצילַאָאק יד ןעוו ,לארשידץרא  ןיא ןָאינעל

 -דנַארג ַא ןרָאוװעג טריפענכרוד עקירעמַא ןיא זיא ,לארשידץרא ןןעמ

 ןייק ךיוא זיא'ס ,דנַאפ-יובפיוארעדיוו םעד רַאֿפ גנולמַאז-טלעג עזעי

 ,עיצידעּפסקע ערַאטינַאס עסיורנ ַא ןרָאװעג טקישעגּפָא לארשי-ץרא

 ןיא סָאו ,םוטנדיי רענַאקירעמַא עצנַאנ סָאד זַא ,טקַאפ רעד
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 ןיא ךיוא רָאנ ,לַאטיּפַאק ןיא ןוא לָאצ ןוא רָאנ טשינ קיטכעמ ןעוועג

 אפ עשיטסינויצ יד טימ טריזירַאדילָאס ךיז טָאה ,חוכ ןשיטילָאּפ
 ןרַאפ גנוטיידַאב עשירָאטסיה עקיטלַאװעג ַא טָאהעג טָאה ,ןעגנורעד

 ---1915 ןרָאי יד ןיא .םזינויצ ןֹוא םוטנדיי ןופ ?רוג ןקידרעטייוו
 ןרָאװעג בורח זיא'ס רעכלעוו תעב ,הפוקת רערעווש ַא ןיא ,9

 ,םוטנדייטלעוו ןופ ןינכו ןינמ בור רעד ,םוטנדיי עשיסור סָאד

 רעקיד'תובהלתה ַא טימ ןוא קיליוויירפ ןדיי רענַאקירעמַא יד ןבָאה

 ןבָאה ייז .עלָאר עשירָאטסיה עסיורג ַא טליפרעד טייקנבענעגרעביא

 עקיטלַאװעג טקישעג ,בושי ןקידלארשי-ץרא םעד טעװעטַארעג-
 ןוא עּפָארייא-חרזמ ןייק ןעלטימ-סנבעל ןוא טלעג ןיא ןעלטימ-ספליהי

 טציטשענ לעיסנַאניפ ןוא שיטילָאּפ ,שילַארָאמ ייז ןבָאה םעדרעסיוא

 -ץרא ןיא ןעננובערטשַאב עשידיידלַאנַאיצַאנ ןוא עשיטסינויצ יד

 -רַאבקנַאד רעסיורג ַא טימ .רעדנעלדַארַאּפסַאיד יד ןיא ןוא לארשיו

 :דנַארג יד ןענָאמרעד דימת .עטכישעג עשידיי יד טעװ טייק

 טעטסיילעג טָאה םוטנדיי רענַאקירעמַא סָאד עכלעוו ,םישעמ עזעי
 .םירוסי ןוא תופידריסנירק ןֹופ טייצ ַא ןיא רעדירב ערעייז תבוטל

 רעשידיו - שינַאקירעמַא רעטעדנורגעג-וונ רעד .ןופ םעטימָאק רעטשרע

 -פיוא יד טלעטשעג ךיז טָאה עכלעוו ,"ה ס ד הא עיצַאזינַאגרָאןעוורפ

 .בושי ןקידלארשי:ץרא םעד רַאפ ףליה עשיניצידעמ ןעגנערב וצ עבַאג
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 רעשיטילָאּפ ןייז ןיא םזינויצ רעד 9
 עוויסנעּפָא

 ןענייז ,שארב ןַאמצייו .ח ר"ד טימ םינססע עשיטסינויצ יד

 דנַאלגנע ןיא ןעננואימַאב ערעייז ךישממ 1916 ראי םעד ךשמב

 טַאהעג טשינ רעבָא ייז ןבָאה טייצ ערעננעל ַא ,ךיירקנארפ ןוא

 םעד ןנעו (1 :;ןכַאזטַאט עקיטכיוו ייווצ ןנעוו העידי םוש ןייק

 זיא סָאװ ,םודנַארָאמעמ םעד ןנעוװו (2 ןוא ָאקיּפ-סקייפ ךַאמּפָא

 ןופ גנוריגער רעשילננע רעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא 1916 ביֹוחְנֶא

 םודנַארָאמעמ רעד ייס ןוא ךאמּפָא רעד ייס ,טיטויּפעד ףָא דרַאָאב

 עשיטסינויצ יד רַאפ ןעוועג ךעלרעפעג וליפא ןוא ךעלדעש ןענייז

 ןופ ?יצַארעדעפ ַא ןעזעגסיורָאפ טָאה ךַאמּפִא רעד .ןסערעטניא

 ײסַא-שידיי םעד ןופ םודנַארָאמעמ רעד .רעדנעל עשיבַארַא עלַא

 -ץרא ןרַאפ טָאה (טעטימַאק ןטקיניירַאפ) דרַאָאב ןשירָאטַאלימ

 םתס ,ןעננורעדָאפ ענעדיײשַאב רעייז טגנַאלרַאפ בושי ןקיד'לארשי

 "יטסינויצ יד .גנוקיטכערַאבכיילג עכעלטפאשלעזעג ןוא עשידירוי

 ןטקיניירַאפ םעד טימ טלדנַאװרַאפ רעירפ ןופ ןיוש ןבָאה רעריפ עש

 סע רעבָא .עיצקַא עמַאזניימעג ַא ןכעלגעמרעד וצ ידכב ,טעטימָאק
 .ןדישרעטנוא עלעיּפיצנירּפ עפיס רעייז ןרָאװעג טלוב ךיילנ ןענייז

 ןבָאה עיצַאזנַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעטערטרַאפ יד תעב

 -ייפ יד ןעזעג י"א ןיא םייה רעשידיי רעד ןופ גנופאש רעד ןיא

 ערעדנַא יד ןוא ףלָאװ ןעיסול ךיז ןנַאה ,עגַארפנדיי רעד ןֹופ גנוז

 -יצנַאמע רעכעלרעגריב ַא טימ טננונגַאב דרַאאב ןֹופ רעייטשרָאפ

 דחא עקַאט זיא םעד בילוצ .םוטנדיי ןשיזעניטסעלַאּפ ןופ עיצַאּפ

 . "גַאהרַאפ עקיזָאד יד ןופ רענגעק ַא ןעוועג ביֹוהְנֶא ןופ ךיילג םעה

 וצ ןבָאה ןוא רָאי ייווצ טעמכ ןניוצרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנולד

 רעבָאטקָא ןיא .טגנערבעג טשינ טַאטלוזער ןוויטיזָאּפ םוש ןייק

 -ולננע רעד ןבענעגרעביא רעייטשרָאפ עשיטסינויצ יד ןבָאה 6

 -ויצ עסיוועג טריזיצערּפ טָאה רעכלעוו ,לַאירָאמעמ א גנוריגער רעש -
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 'יוא ןוא עיצַאזינָאלָאק רעשידיי רעד ענונב ןעגנורעדָאפ עשיטסינ

 ןענייז ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ יד םנח .?לארשי-ץרא ןיא עימָאנָאט
 עשיטסינויצ ןופ עפורנ יד טעברַא ,ערעווש רעייז ןעווענ חלחתמ

 -ָאקָאס ,ןַאמצייוו רעסיוא .וויסנעטניא וירַאּפ ןוא ןָאדנָאל ןיא םינקסע

 -ַאּפָארּפ רעשיטילַאּפ רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב ווָאנעלשט ןוא וואל
 ,רעטסַאג .מ ר"ד ,ןעווָאק ףעזָאשזד ןטסינויצ עשילננע יד עדנַאנ

 ,שטיווטנעב ןַאמרָאנ רָאיַאמ ,שטיווטנעב טרעברעה ,רעקַאס יראה

 -ַאב ,יקסניטָאבַאשז .לו ,םעה דחא םעדרעסיוא ןוא ןָאסמייח .מ
 -ניטע .י םָאנָארגַא ,ןיטנַאװעל ,ד .ש ,(ענליוו ןופ) גרעבדלָאג סיר

 ןעננואימאב עשיטסינויצ יד .ערעדנַא ןוא יקסוװָאקלָאט .ש ,רעג

 .*עס טרעברעה רעטסינימ-ןרעניא ןופ ןרָאװעג טציטשרעטנוא ןענייז

 / בידנה) דלישטָאר ןָארַאב רעזירַאּפ םעד ,ן'דלישטָאר דרָאל ,לעוימ

 -יטילָאּפ יד רעבָא ,דלישטָאר סמעשזד רָאיַאמ ןוז ןייז ןוא (עודיה

 ןטעברַא-עדנַאנַאּפָארּפ ןוא ןעגנואימַאב עלַא ןופ ןטאטלוזער עש

 1916 רעטניוו ןיא טשרע .עלַאמינימ רעייז ןעוועג העש יּפל ןענייז

 וצ ןוא עיצאטנעירא-חרזמ יד דנַאלגנע ןיא טניזעג טָאה סע ןעוו

 -רָאפ זיא ,שזרָאשזד דיִאְל ןופ גנורינער יד ןעמוקעג זיא טכַאמ רעד

 -יגער עשילננע יד .םזינויצ םעד תבוטל יונש רעסיורנ ַא ןעמוקענ

 -ָאב , ןֹופ ןטַאלוטסָאּפ יד טימ ןַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה ןזיירק-סגנור

 ןופ גנוניימ עכעלטנפע יד ןעמערַאוװרעד ןענָאק טשינ ןעמ טעוװ "דרַא

 ןיא גנולײטּפָא-טנעירַא רעד ןופ ףעש רעד ,סקייס רעס .םוטנדיי-טלעוו |
 -נעטשרַאפ וצ גַארטפיוא ןַא גנוריגער רעד ןופ ןעמוקַאב טָאה ןאדנָאל

 ןא ןופ טמַאטשעג טָאה ססיײס ץרַאמ .ןטסינויצ יד טימ ךיז ןקיד

 -יא רעזעינילער ןוא קילָאטַאק רעמורפ ַא .החּפשמ רעשילגנע-טלַא

 עט'פדורעג יד ןופ לרוג ןטימ ןעוועג ןעמונרַאפ רע זיא ,טסילַאעד
 .םזינויצ ןרַאפ .(.ו .זא ןוא רעבַארַא ,רעינעמרַא) רעקלעפ-חרזמ
 .רעטסַאנ ,מ ר"ד ןענווועג 1916 רֶאי םעד ךשמב טשרע םיא טָאה

 ךַאמּפִא םעד טכַארטַאב רע זַא ,טרעלקרעד רעטעּפש טָאה סקייס

 ןטפנוקנעמאזוצ רַאּפ ַא ךָאנ ."םזינַארכַאנַא, ןא סלַא ָאקיּפ-סקייס

 וצ ךיז ןעוועג םיכסמ סקייס טָאה ,ןווָאלָאקָאס ןוא ןענַאמצייוו טימ
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 יויצ טימ גנוציז רעלעיציפָא-בלַאה דערעסערג ַא ןיא ןקילײטַאב
 ,ןטייקכעלנעזרעפ עשידיי-ןיימעגלַא ןוא עשיטסינ

 'עט ד םעד ןעמוקענרָאפ זיא גנוציז עשירָאטסיה עקיזָאד יד

 ןבָאה טקילײטַאב ,רעטסאנ .מ ד"ד ןֹופ חריד רעד ןיא ןפוד ראורב

 :סקייס רעס ןוא רעבענטסַאנ םעד רעסיוא גנוציז רעד ןיא ךיז

 -ַָאשזד ,לעוימעס טרעברעה ,דלישטָאר דרָאל ,ווָאלָאקַאס ,ןטמצייוו

 רָאיַאמ ןוא שטיוטנעב טרעברעה ,רעקַאס ירַאה ,ןעווָאק ףעז

 רעטסַאנ ר"ד טרילומרָאפ ננוריפנייא ןייז ןיא ,דלישטָאר טמעשזד

 -קעטָארּפ רעשילננע (1 :ןעגנורעדָאפ-טּפיוה עשיטסינויצ ייווצ יד

 :רַאפ עלַאנַאיצַאנרעטניא ןַא טשינ ןוא לארשייץרא רַאפ טַארָאט

 -ַארגימיא רעשידיי רעד רַאפ רעטרַאשט רעשחכולמ ַא (2 גנוטלַאװ

 זַא ,טעלקרעד סקייסט רעס ,לארשי-ץרא ןיא עיצַאזינָאלַאק ןוא עיצ
 .ןָאזרעּפ עטַאװירּפ ַא סלַא גנוציז רעד ןיא ךיז טקילײטַאב רע

 -סיוקע סע יצ ,לָאמ רַאּפ ַא ןסקייס טגערפ דלישטַאר עד סמעשזד

 ךיירקנַארפ ןוא דנַאלננע ןשיווצ ךַאמּפָא זיא'ס רעכלעוו ַא טריט

 ,הבושת םוש ןייק םעד ףיוא טשינ טינ סקייס .לארשידץרא ענונב

 -נָא יד ןופ םענייא ןריגעלעד לָאזמ זַא ,רע טגנַאלרַאפ ןנעקַאד

 ןוא (ןסקייס) םיא טימ ןעגנולדנַאהרַאפ ןריפ וצ ידכב ,עקידנזעוו

 רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ טנַאטנעזערּפער םעד ,ָאקיּפ שזרָאשזד טימ

 עיסימ עקיזָאד יד ןבענעגרעביא טָאה ץנערעפנָאק יד .,גנוריגער

 "ענ ן'סקייס ךרוד ךיילנ ךיז טָאה רעכלעוו ,ן'ווָאלָאקָאס םוחנ

 זיראּפ ןייק טמוק ווָאלָאקָאס .ָאקיּפ טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטש

 ווָאנעלשט ,ןַאמצייו טלדנַאהרַאפ 1912 רֶאי ןיא ךָאנ ןבָאה סע ווו)

 ןשיזיוצנַארפ ןטימ ןרירעפנָאק וצ ידכב ,(יקסניטָאבַאשז ןוא

 -ויצ יד ןבָאה ןעננולדנַאהרַאפ עקיזָאד יד תעב .רעטסינימ ןרעסיוא

 -עסָאלשעג םעד ןגעװ ןרַאפרעד ףוס לכ ףוס רעייטשרָאפ עשיטסינ

 לטבמ םיא שיגרענע ךיז ןעימַאב ייז ןֹוא ָאקיּפ-סקייס ךַאמּפָא םענ

 ַאביר רעימערּפ םעד טימ ןתמו אשמ ס'וװָאלָאקָאס רעבָא .ןייז וצ

 טננערבעג טשינ טָאה ןרָאטסינימ עשיזיוצנַארפ ערעדנַא טימ ןוא

 -ענ ךיז טָאה סָאװ ,ךיירקנַארּפ .טַאטלוזער ןטעטראוורעד םעד
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 ַא ףיוא ןייז םיכסמ טנַאקעג טשינ טָאה ,דנַאלסור ףיוא טציטש
 ןסערעטניא עלענָאיצידַארט יד ןנעק ןעוועג זיא סָאו ,עיצּפעצנָאק

 -רעד טַאהעג וָאלָאקַאס טָאה ןנעקַאד .טנעירָא ןיא ךיירקנַארפ ןוֿפ

 טלייוועג ןעמוק ןייז רַאפ געט רֶאַּפ ַא טָאה סע וװ ,םיור ןיא גלָאפ

 ,ןטַאלוטסָאּפ עשיטסינויצ יד טציטשרעטנוא טרָאד טָאה ןוא סקייסר

 -ייז ןעמונעגפיוא ן'ווָאלָאקַאס ןבָאה ןרָאטסינימ עשינעילַאטיא יד
 עשיטסינויצ יד וצ המכסה רעייז טרעלקרעד ןוא .ךעלטניירפ רע

 -סולפנייא םייב ןוא טסּפיוּפ םייב םַאנּפיוא יד ךיוא ,ןעגנורעדאּפ

 יָאס ףיוא טָאה ירַאּפסַאג .ןעגנולעג זיא יראּפסַאנ לַאנידרַאק ןכייר

 תבוטל לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא טרינעוװרעטניא השסשב סט"װָאֿפָאק

 -ווו ןיא סָאו ,ביבָאלת ןוא ופי ןופ ננורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 .אשַאּפ לַאמעשזר ןֹופ לעּפַאב-שוריג ַא ךרוד ןעוועג טָארדַאב רעד

 -עג לוצינ ביבָא-לת ןיא ץנעוורעטניא ס'ירַאּפסַאג עקַאט קנַאד ַא

 - -רַאפ ס'וװָאלָאקַאס טימ קיטייצכיילג ,הנכס רעסיורג ַא ןופ ןרָאװ

 יד ךיירגלָאּפרעד ךיז טלקיװטנַא ,םיור ןוא זירַאּפ ןיא ןעגנולדנַאה
 ןַאמצייװ .ןערטנעצ ערעדנַא ןיא עוויסנעּפָא עשיטילָאּפ-שיטסינויצ
 .ןָאטגנישַאװ ןיא סיײדנַארב ןוא ןָאדנָאפ ןיא וויסנעטניא טעברַא
 -ָארּפ ןיא עיּפשמ םיא ףיוא זיא עדַאנַאק ןיא ןלייוו ם'רופלַאב תעב
 -ויצ עשידַאנַאק יד ןופ רעריפ רעד ,ַאלָאס-עד טסיינ ןשיטסינויצ
 : -- | | .,ןטסינ

 יד זַא ,ןטלַאהעג ןעמ טָאה ןזיירק עשיטסינויצ עטיירב ןיא |

 -ויצ יד דצמ ןרָאװעג טלעטשענסיורַא ןענייז סָאװ ,ןעגנורעדַאפ

 יד תעב ןוא (1916 רעבָאטקָא) לַאירָאמעמ ןיא רעריפ עשיטסינ

 ןענייז ןוא ןדײײשַאב וצ ליפ ןענייז ,ןעננולדנאהרַאפ עקידרעטעּפש

 טָאה'מ .רוטקנוינַאק רעשירָאטסיה רעסיורג רעד וצ טסַאּפעגוצ טשינ

 -דײ םעד ןעגנַאלרַאפ וצ טייצ יד ןעמוקעגנָא זיא'ס זַא ,ןטלַאהעג

 -ָאטקעטָארּפ ןלַאנַאיצַאנרעטניא ןַא טימ לארשידץרא ןיא טַאַאטש

 עימָאנָאטױא עשידיי עטקנערשַאב ַא זַא ,ןזיוועגנָא טָאה'מ ,טַאר

 -ַאזילאער יד טשינ ןיא ץוש ןשיטירב ַא רעטנוא לארשידץרא ןוא
 ןשיוצ ץַאזנגעק רעד דָארג ,ןַאלּפ-סטַאַאטש ןשינַאילצרעה ןופ עיִצ
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 ןפאשעג טָאה ענַארפ-טנעירַא רעד ענונב דנַאלננע ןוא ךיײרקנַארֿפ
 -ץרא ןיא הכילס רעשידיי רעקיגנעהּפָאמוא ןַא רַאפ ןסנַאש עלַאער
 -טשרעטנוא ןַא ףיוא ןענעכער טנַאקענ ייברעד טָאה'מ .לארשי

 סָאד ןטאאטש עטקינײרַאפ ןוא עילַאטיא ,ךיירקנַאדפ דצמ גנוצ

 -נַא עכנַאמ ןֹופ ןוא יױדרָאג סקָאמ ןֹופ גנוניימ יד ןעוועג ךיֹוא זיא
 -ימש יד רַאמ שיטַאמָאטּפמיס .ןטסינויצ עשיטילָאּפ עקידנדיפ ערעד

 ןסיורג םעד ןופ גנוניימ יד לשמל ןעוועג זיא טייצ דענעי ןיא ןעגנומ
 -לעװ ; (.,אאזוסמ") ?ןָאשיינ  טַאלבנכָאװ ןלארעביל רענָאדנָאל
 -ויצ רעד ןופ לייט ַא זַא ,ןרעיודַאב וצ זיא'ס, ;ןבירשענ טָאה רעכ
 קילבוּפער רעשידיי א ןופ ףירנַאב םעד טָאה גנונעװַאב רעשיטסינ
  ךס ַא ,ןָאינימָאד ןשיטירב ַא טימ טריציפיטנעדיא לאדשידץרא ןיא
 -ָאיצַאנרעטניא ןַא טימ טָאאטשנריי ַא ןעוועג טלָאװ רעכעלריטַאנ
 עשידייטשינ יד ייס ןוא עשידיי יד ייס .?טַארָאטקעטַארּפ ןלַאנ

 זַא ,טנייצרעביא ןעוועג זיא טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא טייקכעלטנפע

 עשילננע יד .לארשידץרא ןוא חכולמ עשידיי ַא ןפַאש טציא טיינ'מ
 -וּפער רעשידיי ַא ןנעוו ןבירשעג ךעלטייד ןֹוא רָאלק טָאה עסערּפ
 -יימ עבלעז יד (16יש!אװ (ג:םוווסמיא02110) ,?לארשי-ץרא ןיא קילב

 יא ,רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ןעמוקעג קורדסיוא םוצ ךיוא זיא גנונ
 רעבָא ,עסערּפ רענַאקירעמַא ןוא רעשיסור ,רעשטייד ,רעשינעילַאט
 -טנגייא רעד ןרָאװעג ,רעמ גָאט ןדעי טימ זיא רעכלעוו ,ןַאמצייוו ר"ד
 ,עיצַאזינַאנרַא ןוא קיטילָאּפ רעשיטסינויצ רעד ןֹופ רעריפ רעכעל
 -ויצ עשילננע ןופ רָאפנעמַאזוצ ןפיוא טרעלקרעד שירָאנעטַאק טָאה
 -ץרא ןיא הכולמ עשידיי ַא זַא ,(1917 יַאמ) ןָאדנַאל ןיא ןטסינ
 רעֿבָא ,גנולקיװטנַא רעזנוא ןופ לַאעדיאיטפנוקוצ ַא ןזיא לארשי
 (116ומ.לארשי-ץרא ןיא םײה א נונעג רימ ןבָאה חעש יפל ,טציא
 -ענ ןיא ןטסינויצ עשיטקַארּפ יד ןופ רוטַאנ רעד ןיא 5146116 .)
 עסיורג וצ טימ  ןריקיזיר וצ ארומ יד ,טייקיטכיזרָאפ יד ןנעל
 ןיא ,טציא ךיוא זיא סָאד .תונשה עסיורג וצ טימ ןֹוא ןעגנורעדאפ
 ןעמוקעג ,רוטקנוינֶאק רעקיטלאוועג ַא ןופ העש רעשירָאטסיה ַא
 ,קורדסיוא םוצ טלוב
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 -עגסיוא טָאה טכיזניה רעקיזאד רעד ןיא עלַאר עלַאטַאפ ַא
 ,ןרָאטַאלימיסַא עשילגנע-שידיי ןופ טעברַא עשירעטערַאפ יד טביא
 -ָאסַא שיאושזדדָאלגנַא, ןופ טנעדיױערּפ ,ערָאיפעטנָאמ .ג דיולק
 -עד ףֶא דרַאָאב , ןופ רעציזרַאֿפ ,רעדנַאסקעלַא , .ד ןוא "ןעשיעס

 ,"סמייט , ןיא גנורעלקרעד ַא 1017 יַאמ ןיא ןכעלטנפערַאפ "סיטויּפ
 -ראש ןוא טפַאשרענגעק רעייז טקירדענסיוא טרעוו סע רעכלעוו ןיא

 רעשידיי ַא ןופ עגַאלטנורג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעק טסעטָארּפ רעפ -
 -רָאפ עשיטסינויצ עדנכערּפשטנַא יד ןגעק ןוא לארשידץרא ןיא םייה
 -ַאטַא עסואימ א ןעוועג זיא סָאד .ננוריגער רעשילגנע רעד וצ ןנַאלש

 ,ןדָאש ןסיורג רעייז ַא םזינויצ םעד ןעגנערב טנַאקעג טָאה סָאװ ,עק
 -יסַא יד ןגעק םערוטש ַא ןכַארבענסיױא זיא םוטנדיי ןשילננע םניא

 ןעניירַאפ עשיּפָארטנַאליפ-זעינילער יד ןיא .רעטערַאפ עשירָאטַאלימ
 ןיא ,ןעגנולמַאזרַאפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז סעגָאנַאניס יד ןיא ןוא

 גנורעלקרעד רעד ןנעו טריטַאבעד ךעלטפַאשנרייל טָאה'מ עכלעוו
 . גנולמַאזרַאפ-רַאנעלּפ רעד ףיוא .רעדנַאסקעלַא ןֹוא ערָאיּפעטנַאמ ןופ

 ןעמיטש טייחרעמ ַא טימ גנוטלַאװרַאפ רעד זיא "?דרַאאב , ןופ
 -קעלַא ןוא ערָאיפעטנָאמ .םוטָאװ-ןעיודטסימ ַא ןרָאװעג טקירדעגסיוא
 טקורדעג ןענייז "סמייט ,, ןיא .ןרינַאיסימעד טזומעג ןבָאה רעדנַאס
 -רעביוא ,דלישטָאר דרָאל ,ןַאמצייו ןופ תובושת .עפרַאש ןרָאװעג
 רימ , :ןבירשעג טָאה דלישטָאר דרָאל ,ערעדנַא ןוא ץרעה רעניבַאר
 -שידיי ַא ןופ גנופַאש יד ױזַא יו ,ןייטשרַאפ טשינ ןענָאק ןטסינויצ
 זיא'ס ןכלעוו ףיוא ןָאק לארשידץרא ןיא עימָאנָאטױא רעלאנָאיצַאנ

 --עייז ןיא רענריּב עשידיי יד ןופ טעטילַאיאל יד ןבָארנרעטנוא ןפוא
 עיסוקסיד יד טָאה "סמייט , ןֹופ עיצקַאדער יד ."רעדנעלניווו ער
 ןיא ,"ןדַי ןופ טפנוקוצ יד, ;?קיטרַא םענעגייא ןַא טימ טרימוסַאער

 ,ןטסינויצ ןופ גנולעטש יד ןרָאוװעג טריבָארּפַא ירמנל זיא'ס ןכלעוו

 םעד ןופ לייטרוא רעד .עשינַאל ןוא עטכערענ קיצנייא יד םלַא
 -ַאב עלאסָאלָאק ַא טַאהעג טָאה ?סמייט , טַאלב-טלעוו ןקיטכעמ

 -גנע יד ןופ עיצַארעדעּפ יד .ךַאז רעשיטסינויצ רעד רַאפ גנוטייד

 -ןסָאמ ןפורַאבנייא טעטש ערעסערג עֶלַא ןיא טָאה ןטסינויצ עשיל
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 עדננלָאפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז סע עכלעוו ףיוא ,ןענניטימ

 "רַאפ וצ קימיטשנייא טסילשַאב גנולמַאזרַאפ יד , (1 ;סעיצולָאזער

 ןראפ םייח א סלא ,לארשייץרא ןופ יובפיוארעדיוו םעד ןעגנַאל

 רעכעלנינעק רענייז ןופ גנוריגער יד זַא ,טפָאה ןוא ,קלָאפ ןשידיי

 ליצ ןקיזָאד םעד ןריזילאער וצ ידכב ,ןוט ץלַא טעו טעטסעיַאמ

 "ויצ יד ןפלעה וצ ךעלרעייפ ךיז טעטכילפרַאפ גנולמַאזרַאפ יד (2

 "ויצ ןופ עיצַאזילַאער רעד רַאֿפ ףמַאק רעייז ןיא רעריפ עשיטסינ

 "נָאל ןיא ןויצ-יאנוש עשירָאטַאלימיסַא יד רעבָא ."?יצ ןשיטסינ

 "ייו ןבָאה ייז ,ןבענעגרעטנוא טכייל יוזַא טשינ ךיז ןבָאה ןָאד

 ,ןטַאלוטסָאּפ עשיטסינויצ יד ןנעק טצעהעג ןוא טריגירטניא רעט

 -ַָאד יד ןייז וצ רבוגנ גנוריפנא רעשיטסינויצ רעד ןעגנולעג זיא'ס

 טָאה ךָאד רעבָא ,סענירטניא ןוא סעקַאטַא עשיטסינויצ-יטנַא עקיז

 "וצסיורא טומ םעד טכַאװשענּפָא רעריפ עשיטסינויצ יד ייב סָאד

 טייקש'הכולמ רעשידיי רעד ענונב ןעננורעדָאפ ערעסערנ ןלעטש

 ַארַא דצמ טפַאשרעננעק יד ךיז ןגעק קידנבָאה .לארשידץרא ןיא

 ןוא דנַאלגנע ןיא ןוירק עשיטימעסיטנא עקרַאטש ןוא רעב

 "דא עשירעטערַאפ יד ןקור ןיא וצרעד ךָאנ קידנליפ ןוא ,ךיירקנַארפ

 -ויצ יד זיא ,ןָאדנַאל ןיא ןרָאטַאלימיסַא עכיירסולפנייא דצמ טעב

 -קיסעמעג ןופ געוװ ןקיטכיזרָאפ םעד ןעננַאנעג קיטילַאּפ עשיטסינ
 ,ןעננורעדַאפ עט

 וצ טָאה טלעו רעצנַאג רעד ןיא ננונעװַאב עשיטסינויצ יד

 "כעמ א ןויוװענסיורא 1917 רעמוז ןוא גנילירפ ןיא ,טייצ רענעי

 -וצ רָאֿפ ןעמוק םוטעמוא ,עיגרענע עוויטקַא ןוא ןַאלע-ףמַאק ןקיט

 -ויצ םעד ןריטסעפינַאמ עכלעוו ,ןעגניטימ-ןסַאמ ןוא ןרָאפנעמאז

 יראו ןיא ךיז טלמַאזרַאֿפ 1917 יַאמ ןיא .חוכ ןוא ןליוו ןשיטסינ

 -סיבעלּפ רעד ,ןטסינויצ עשיליופ יד ןופ ץנערעפנַאק עסיורג ַא עש

 יד טגנערבעג קורדסיוא םוצ טָאה ןדיי עשיליוּפ יד ןשיווצ טיצ

 יַאמ שדוח ןכלעז םעד ןיא ,ןעננומיטש עשיטיסנויצדָארּפ עקרַאטש

 -וקענרַאֿפ דנַאלטור ןשיטַארקַאמעד ןטיירפאב םעד ןיא זיא 7

 "ױאפ עקירעמא ןיא ,עיצאטסעטינאמ עשיטסינויצ עקיטכעמ ַא ןעמ
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 -ערֿפ םוצ ךיז טדנעוו רעכלעוו ,םינבר ןופ סערגנָאק ַא ךיז ט?מַאז
 ַא ןופ גנופַאש רעד ייב ןפלעה וצ השקב רעד טימ ןָאסליװ טנעדיז

 -יויטקַא עקרַאטש ַא .לארשייץרא ןיא םייה רעלַאנָאיצַאנ-שיריי

 -נעצ-טלעוו רעייז ןבָאה עכלעוו ,ןויצילעוּפ יד ןעלקיװטנַא טעט
 -לעװ ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןטייווצ ןופ רעריפ יד .גַאַאה ןיא עלַארט

 סורַא ןזייוו ןעגנוריגער-עיצילַאָאק יד ןיא ןעמונעג לייטנָא ןבָאה עכ

 .עניטסעלַאּפ רעשידיי ַא ןופ קנַאדעג םעד רַאפ עיטַאּפמיס עפיט ַא

 -ַאנרעטניא ןשיטסילַאיצַאס ןיא ןעמונעגֿפױא ןרעוו ןויצ-ילעוּפ יד
 עכעלטנפע יד ןריזיליבָאס וצ טייקכעלגעמ יד ןבָאה ןוא לַאנָאיצ

 "נייא .םזינויצ םעד .תבוטל טַאי-ַאטעלָארּפ-טלעװ םנופ גנוניימ

 עקירעמַא ןוא עּפָאריײא ןיא סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עכיירסולפ

 .לארשיזץרַא ןיא םייה רעשידיי רעד תבוטל סעיצולָאזער ןָא ןעמענ

 .-סָאד .זירַאּפ ןייק ןעמוקעג רעדיוו ווָאלָאקַאס זיא 1917 רעמוז ןיא

 -רעד ןלופ א טימ ןסָאלשענּפָא ןעננולדנַאהרַאפ יד רֹע טָאה לָאמ

 ןיא טיג רעטסינימ-ןרעסיוא רעשיזיוצנַארפ רעד ,ןָאבמַאק ,ז ,גלָאפ

 יצ םוצ ךיירקנַארּפ ןופ חמכסה יד ,1917 ינוי 4 ןופ ווירב ןייז

 ,ןבעגכָאנ הרירב ןיאב טזומענ טָאה ךיירקנַארפ ,ןַאלּפ ןשיטסינ

 -טנא ךיז ידכב ,ךַאװש וצ ןעוועג יז זיא ףליה סדנַאלסור ןָא לייוו

 -רַאפ לייוורעד ןרעוו ןָאדנַאל ןיא ,ןליוו סדנַאלגנע ןלעטשוצננעק

 רעד וצ טריפענ ןבָאה סָאװ ,ןעננולדנַאהרַאפ עטצעל יד טקידנע

 ןקידנגלָאפ ַא ףיוא טקינייאעג ךיז טָאה'מ .עיצַארַאלקעד-רופלאב

 -רענָא וצ םיכסמ זיא טעטסעיַאמ ןייז ןופ גנוריגער יד 1(  :טסקעט

 ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ םייח עלַאנָאיצַאנ יד סלַא לארשיזץרא ןענעק|

 יַאנ ריא ןעיוב וצ המוא רעשידיי רעד ןופ טכער יד טריבָאדּפַא יז

 ןפאשעג טעװ סָאװ ,ץוש ַא רעטנוא לארשי-ץרא ןיא ןבעל לַאנָאיצ

 טעטסעיַאמ ןייז ןופ גנוריגער יד (2 .גַארטרַאפ-םולש םניא ןרעוו

 ןטנַאמרעד ןופ עיצַאזילַאעװ רעד רַאפ ענַאלטנורג ַא םֶלַא טלַאה

 םעד רַאפ עימָאנַאטױא רעכעלרעניא ןא ןופ גנופאש יד ּפיצנירּפ

 עיצַארגימיא-ןדיי ַא רַאפ טייהיירפ יד ,לאדשי-ץדא ןיא קלאפ ןשידיי

 יָאלָאק רַאפ טפַאשלעזענ רעלַאנָאיצַאנ-שידיי ַא ןופ גנודנירג יד ןוא

 .רעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד (3 גנולקיװטנַא רעשימָאנָאקע ןוא עיצַאזינ
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 רעד רַאפ רעטראשט רעד ךיוא ןוא ןעמרָאֿפ עריא ןוא עימָאנָאטיוא

 רעוו טמיטשַאב ןלעוו טפַאשלעזעג-עיצַאזינָאלַאק רעלַאנָאיצַאנ-שיריי

 ןעמאזוצ טעטסעיַאמ ןייז ןופ גנורינער רעד ןופ ןעמאנסָאמ יד טיול

 ."עיצאזינַאנרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעטערטרַאפ יד טימ

 ןָארַאב ,סקייס ןעוועג םיכסמ ןנָאה טסקעט ןקיזָאד םעד ףיוא

 רעטכיר רעד ןוא רעייטשרָאפ עשיטסינויצ יד ,דלישטָאר דנָאמדע

 טנעדיזערּפ ןטימ ןטַארַאב םעד ןגעוו ךיז טָאה רעכלעוו ,סיײדנַארב

 -עגרעטנוא ,טסקעט רעקיזָאד רעד זיא 1917 ילוי 18 םעד ,ןָאסליװ
 -ןרעסיוא םניא ןרָאװעג ןבענענרעביא ,ן'דלישטָאר דרָאל ןופ ןבירש

 .ןָאדנָאל ןיא םוירעטסינימ

 סײרוארב יאול רעטכירירעביוא



 עיצולָאװער עשיסור יד 30( 

/ 

 ץרעמ ןיא ןכָארבעגסױא זיא עכלעוו ,עיצולָאװער עשיסור יד

 -נייא ןקיטלַאװעג ַא טכַאמעג טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא טָאה ,7

 . רעד ןיא ןשינעעשעגנ עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא ןעוועג זיא'ס .קורד

 "יצר ןוא דניז ענייז ןופ טסַאל םעד רעטנוא .עטכישעג רעטסעיינ

 רַאפ זַא ,טפָאהעג טָאה'מ .םזירַאצ רעד ןכָארבעגנעמַאזוצ זיא תוח

 יד ןרעװו טנּפעעג ךעלדנע ןלעוװו רעקלעפ עטקיניײּפעג עשיסור יד

 ןופ ליפעג רעשימרוטש ַא .קילג-ןשטנעמ ןוא טייהיירפ ןופ ןרעיוט

 ,םַאנסיוא ןָא עלַא ןעמונעגמורַא טָאה דיירפ ןוא גנורעטסיײגַאב |

 ןטילעג רעטיב ױזַא טָאה סָאװ ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד ךיוא

 םעניימעגְלַא םעד טימ ןרָאװעג ןסירעגטימ זיא ,ןרָאי עטצעל יד ןיא

 גנוריגער עשיטַארקַאמעד יד .םזַאיזוטנע ןוא החמש ןופ םָאדטש

 -יטילָאּפ ןוא עשידירוי עקידנעטשלופ ַא ןבעגעג םוטנדיי םעד טָאה

 ךיז טָאה ןבעל עכעלטפַאשלעזענ-שידיי סָאד .גנוקיטכערַאבכיײלג עש

 -קיטלַאװעג ַא ןיא ןעלקיװטנַא טרעטשעגמוא ןוא יירפ ןביוהעגנא

 ךָאנ ךיוא זיא םוטנדיי ןשיסור םניא גנוריפ יד ,ָאּפמעט ןלענש

 -ןיצ .,עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ייב ןבילבענ עיצולָאװער דעד

 -םיא ןַא טַאהעג ןּבָאה סעיצַארטסנַאמעד ןוא ןענניטימ עשיטסינ

 -ָאילַאטַאב-רעטילימ עשידיי ןרישרַאמ סעדָא ןיא ,ףױלרַאפ ןטנַאזָאּפ

 ןיא טייהיירפ , ;ןטפירשפיוא טימ ןוא רענעפ עסייוו-יולב טימ ןענ

 ןטַאדלָאס יד ךָאנ ."לארשידץרא ןיא דנַאל ןוא טייהיירּפ ,דנַאלסור
 טָאה וועיק ןיא ,ןדיי טנזיוט 180 ךרע ןַא ןופ עסַאמ ַא ןעגנַאגעג זיא

 -וד-טָאטש רעד רַאפ עיצַאדטסנַאמעד רעשיטסינויצ רעד תעב ןעמ

 ןינב-טַארטסיגַאמ ןפיוא ןָאפ עסַיוװ-יולב יד ןעגנָאהעגסױרַא עמ
 "ידרעב ןיא ."הוקתה, יד טליּפשענ טָאה עלעּפַאק-טָאטש יד ןוא

 ןיא .ןדיי טנזיוט 80 ןעגנַאגעג גוצ ןשיטסינויצ ןיא ןענעז טעשמ

 ַא ןעמוקעגרָאפ ץיזרָאפ ס"ווווָאנעלשט ר"ד רעטנוא זיא עװקסָאמ
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 ןרָאװעג ןסָאלשאב זיא'ס רעכלעוו ןיא ,עיצאטסעפינַאמ עזעידנַארנ

 ,םוטגדיי ןשיסור ןופ סערדננַאק םעניײמענלַא ןַא ןפוראבוצנייא

 עטנעביז יד רַארגַארטעּפ ןיא ךיז טלמַאזרַאפ 1917 יַאמ ןיא

 -ערּפער ןבָאה ןטַאנעלעד.600 .ןטסינויצ עשיסור יד ןופ ץנערעטנַאק

 -ענ ןענעז ןטַאנעלעד יד ןשיווצ ,רעלָאצ-?קש טנזיוט 140 טריטנעו

 ןופ טסענ 1800 .ןטַאדלָאס עשידיי יד ןופ רעטערטרַאפ 24 ןעוו

 ןזעידנארג ןקיזָאד םעד ןיא טקילייטאב ךיז ןבָאה דנַאלסור ץנַאנ

 -ער עשיסור יד ,דנטלסור ןטיירפאב ןיא רָאפנעמַאזוצ ןשיטסינויצ

 -ַאב ךעלטניירפ ןנָאה ננוטייל-רעטילימ עטשרעביוא יד ןוא גנוריג

 ,סעיצולַאזער ןרָאװעג ןסָאלשַאנ ןענעז סע .ץנערעפנַאק יד טסירנ

 ןיא עימָאנַאטױא עלַאנַאיצַאנשידיי ַא טגנַאלרַאפ ןבָאה עכלעוו

 .לארשי- ץרא ןיא םייח רעשידיי ַא ןֹופ גנופַאש יד ןוא דנַאלסור

 ןַא ןיא ןרָאוװעג טקורדענּפָא ןיא עדער עטרעטסיינַאב ס'ווָאנעלשט
 טליײטרַאפ ןיא ןוא ןרַאלּפמעוקע ןָאילימ ןבלַאה ַא ןופ ענַאלפיוא

 ץנערעפנַאק רעדַארגָארטעּפ רעד ןיא .ןטַאדלַָאס יד ןשיווצ ןרָאװעג

 טימ עּפורג עשיטסיגאיגעל עטריזינַאנרַא ןַא ןטערטענפיוא ןיא

 ץנערעפנָאק רעטעיס רעד ףיוא .שאדב ן'ווָאקבָאב ןוא ןע'נַאמסָארג

 לַאזער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןטסינויצ עשיניאַארקוא יד ןופ

 "וצ ס'יקסניטָאבַאשז טגנַאלרַאפ טָאה עכלעוו ,ןאמטכעש .י ןופ עיצ

 .עיצאזינַאנרַא רעשיטסינויצ רעד וצ רעקקיר

 עשיטנאניג ןיא ךייר יױזַא ןעוֶועֶג זיא סָאװ ,טייצ רענעי ןיא

 ףסוי דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ ןיא ,רענעלּפ ןֹוא ןעגנונּפָאה !

 .ןכַאז עזעידנַארג תמאב ייווצ ןנעוו טמולחעג טָאה רע .רָאדלעּפמורט

 ןיא ,ננוריגער-יקסנערעק רעד ייב ן'לעוּפ טלָאװעג רע טָאה סנטשרע

 םיא לָאז'מ זַא ,רעטסינימ-סנירק ןעוועג זיא ווָאקניױװַאס רעכלעוו

 סָאװ ,ןטַאדלַאס עשידיי טנזיוט 100 ןֹופ יימרַא ןַא ןפַאש ןביולרעד
 עינעמרא רעביא ךיז ןסיירכרוד טנַארפ רעזַאקװַאק םעד ךרוד לָאז

 -לעּפמורט זיא סנטייווצ ןוא .ןדריח רבע ןזיב עימַאטָאּפָאזעמ ןוא

 טיול טָאה רעכלעוו ,"ץולחה, םעד ןפַאש וצ ןעוועג ןסיוא רָאד

 סָאוו ,חנחמ-טטעברַא ןוא -ףמַאק ַא ןייז טפרַאדענ גנוסאפפיוא ןייז
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 עשידיי יד ןעגנוגנידַאב עֶלַא ייב ןוא סעיציזָאּפ עלַא ףיוא טיוב

 . | | ,לארשי-ץרא ןיא הכולמ

 -רעד עיצולָאװער-ץרעמ רעד ךָאנ זיא םוטנדיי עשיסור סָאד

 -ינ ןריזילַאער וצ ןטערטענוצ זיא סע ןוא ןבעל םעיינ ַא וצ טכַאװ

 . "רָאפ זיא (1917 רעבָאטקָא ןיא) דלַאב רעבָא ,רענעלּפ עשיטנַאג

 ןיא .ןטסינומָאק ןֹופ ,שינערעקרעביא יינ ַא דנַאלסור ןִיא ןעמוקעג
 -רַאפ ןַאד ןענעז טיונ-רעננוה ןוא תומחלמ-רעגריב ןופ םוהת םעד

 -סָאװו ,םוטנדיי ןשיסור ןופ רענעלּפ עסיורג יד ןרָאוװעג טעטכינ

 -טלעו ןרַאפ גנוטיידַאב עקידנדײשטנַא ןַא טַאהעג רעכיז ןטלָאװ

 | .םזינויצ ןרַאפ ןוא םוטנדיי

 בגנ ןופ ןשינעטסיװ יד ןיא
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 ןַאיגעל ןשידיי םעד ןופ גנופַאש יד (1

 . ןבָאה ןָאיגעל ןשידיי ַא ןופ גנופאש רעד ןגעוװ ןעגנואימַאב יד

 ."ַאל עשיטילָאּפ יד ןעוו ,טלָאמעד טשרע ןעמרָאפ עלאער ןעמונעגנָא

 ןיא .םזינויצ םעד תבוטל טרעדנעענ ךיז טָאה דנַאלגנע ןיא עג

 טימ רָאדלעּפמורט ףסוי ןָאדנָאל ןייק ןעמוקעגנָא זיא 1916 טסברַאה

 רָאדלעּפמורט .סוּפרָאק-לוימ-ןויצ ןטזעלענפיוא ןופ ןַאמ טרעדנוה ַא

 יד שינרענע טריפענ רעטייוו ן'יקסניטָאבַאשז טימ ןעמַאזוצ טָאה

 ,ןענייז סָאװ ,ןזיירק עשיטסינויצ יד ןיא ןָאיגעל ןרַאפ עדנַאנַאּפָארּפ

 -ענ-ןָאיגעל םעד יבנל טמיטשענ שירעננעג הליחתמ ןעוועג ,עודיכ

 -רָאפ עשיריי ערעדנוזַאב ןופ פמַאק ַא זַא ,ןטלַאהעג טָאה'מ .קנַאד

 יד רַאפ ךעלדעש ןעוועג טלָאװ רענעפ עשילגנע רעטנוא סעיצַאמ

 םעד ךָאנ רענייא ;םַאזננַאל רעבָא ,םוטנדיי-טלעוו םנופ ןסערעטניא

 "יז טרעדנעעג םינקסע ןוא רעריפ עשיטסינויצ יד ןבָאה ,ןרעדנַא

 ווָאלָאקַאס ןיוש טָאה 1917 ביֹוהֹנֶא .ןָאינעל םעד תבוטל גנוניימ רע

 ריא ידכ ,יקאכ ןיא ןָא ךיז טוט , :גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא טרעלקרעד

 ."ןבלו תלכת ןיא ןוטנָא רעטעּפש ןענַאק ךיז טלָאז

 טלייטענוצ ןענייז סָאװ ,סוּפרָאק-?וימ-ןויצ ןֹופ ןטַאדלָאס יד
 ןרעק םעד ןפַאשענ ןבָאה טנעמיגער רענָאדנַאל ןט-20 םוצ ןרָאװעג

 ןיא גנולײטּפָא רעקיזָאד רעד ןיא ,ןָאינעל ןשידיי ןקיטפנוקוצ ןופ

 ךיוא טָאה רעכלעוו ,יקסניטָאבַאשז ןטערטעגנַיירַא רעטעּפש ךיוא

 -סולפנייא ןשיווצ טרינַאּפָארּפ רעטייו טַאדלָאס רעשילגנע סלַא

 -רָאק ןשידיי ַא ןופ ןַאלּפ םעד ןטסילאנהושז ןוא רעקיטילָאּפ עכייר

 ,פארשידץרא ןופ גנורעבָארעד רעד ןיא ןקיליײטַאב ךיז לָאז סָאװ ,סופ

 ןָאסרעטַאּפ לענָאלָאק טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא םיא ןבָאה ןפלָאהעג

 ,רעטסינימ-ןעינָאלָאק רעקידרעטעּפש רעד .ירעמע ןעטּפעק ןֹוא
 עשידיי-שיסור יד זַא ,רָאלק ןרָאוװעג זיא 1916 טסכראה ןיא

 ןיא .ןעניד ןייג ןזומ ןלעוװ לעּפעשטייװ רענָאדנַאל ןופ רעניווונייא

 -רעטילימ רעניימענלַא רעד ןרָאװעג טריפעגננייא ןיוש זיא דנַאלגנע
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 -עלָאט רעטייוו לָאז'מ זַא ,ןסָאלשעגסיוא ןעוועג זיא'ס ןוא טסניד
 רעריּפנָא יד ,ןעניד טשינ ןעייג סָאװ ,ןענַאטרעטנוא עשיסור יד ןריר

 -ימ עשיסור-שידיי יד ןפורעג ָאזלא ןבָאה גנונעװַאב-ןָאינעל רעד ןופ |

 ערעדנוזַאב ןגעװ עיציטעּפ א ןביירשוצרעטנוא עקיטכילפ-רעטיל

 .טנָארפ-לארשי ץרא םעד ףיוא ןפמעק ןלעוו סָאװ ,םידודג עשידיי

 -וברעוו ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד לעּפעשטייװ ןיא זיא קעווצ םעד וצ

 -סורַא ןביוהעגנָא ןָאדנַאל ןיא טָאה ןַאמסארג ,מ .ןייּפמַאק-סגנוד

 . טקורדעג טָאה עכלעוו ,"ענובירט רעזנוא , גנוטייצ עכעלגעט ַא ןבעג

 -מַאק יד רעבָא .גנוגעווַאב-ןָאינעל רעד ןופ ןפורפיוא ןוא ןעלקיטרַא

 ןענייז ןטפירשרעטנוא 300 ?כה ךס ,?ַאפכרוד ַא ןטילעג טָאה ןייַפ

 - -עג ןסירעגפיוא ןענייז ןעגניטימ-סגנוריברעוו יד ,ןרָאװעג טלמַאזעג
 סָאװ ,ןטסילַאיצַאס עלַאקידַאר ןופ ןּפורג עטריזינַאגרָא ךרוד ןרָאװ

 -יוא ןשיטעיווָאס ןקידרעטעּפש םעד ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא ןענייזי

 .טָאה "ענובירט רעזנוא , גנוטייצנָאט יד .ןירעשטישט רעטסינימ-ןרעס

 | .ןכַאמרַאפ טזומעג ךיז
 -רעד יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טייצ רעבלעז רעד ןיִא רעבָא |
 רענָאדנָאל ןט-20 םעד ןיא עינַאּפמָאק עשידיי ערעדנוזַאב עטנָאמ
 -על ןשידיי ןופ דוסי רעֶלעיציפָא רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,טנעמיגער

 זעמ טָאה ןייּפמַאק-סגנוריברעוװ רעד ןופ לאפכרוד םעד ץיארט .ןָאינ

 -ַארּפ ןָאינעל םוצ ןגױצַאב טסנרע ןזיירק-סננוריגער יד ןיא ךיז

 ץנעדנַאּפסערָאק עטפַאהבעל ַא ןעגנַאנעג םעד ןנעװ זיא'ס .טקעי

 -ןרעסיוא) סיפָא-ןיערָאפ ,(םוירעטסינימ-סנירק) סיּפָא-רַאװ ןשיווצ
 . רעשיסור רעד ןוא טַאירַָאטערקעס סרעימערּפ םעד ,(םוירעטסינימ

 "עג ןבָאה ןָאינעל ןשידיי םעד רַאֿפ עדנַאנַאּפָארּפ יד .עדַאסַאבמַא
 רעס ,ירעמע ןייטּפַאק יו ,ןטייקכעלנעזרעּפ עכיירסולפנייא טציטש

 "ןַאידרַאנ רעטסעשטנַאמ , ןופ .רָאטקַאדער רעד ,םעהערג דלַאנָאר

 ,ערעדנַא ןוא דעטס .וו .ה "סמייט , ןופ רָאטקַאדער ףעש ,טָאקס
 ךיִאֹל ןופ גנוריגער רעד רעביא ןבינ יקסניטָאבַאשז ןוא רָאדלעּפמורט

 ןָאיגעל ןשידיי םעד ןדנירג וצ עיציטעּפ עלעמרָאפ ַא שזדרָאשזד
 ,ירעמע ןיײטּפַאק טריגַאדער טָאה עיציטעּפ יד .,ל?לארשי-ץרא ןיא
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 םעניא רעטייל יד ןופ רענייא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא רעכלעוו
 טָאה טייצ רענעי וצ .שזרָאשזד דיִאֹל ןופ טַאירַאטערקעפ ןטמירַאב

 ,"המחלמ יד ןוא ייקרעט יד, :ךוב ןייז ןבעגעגסױרַא יקסניטָאבַאשז
 רעד (1 :ןעקנַאדעג-טּפיוה יירד טריזיצערּפ טָאה רע ןכלעוו ןיא

 .ןרעוו טלייטעצ טשינ טעוו ייקרעט יד ביוא ,טסיזמוא ןייז טעוװ גירק
 "חרזומ רעד (5 הכולמ רעשיטירב רעד וצ ןרעהעג זומ לארשידץרא(2
 יי - .טנַארּפיטּפיוה רעד זיא טנָארּפ/

 -ַאב ַא ןרָאװעג ןָאינעל רעשידיי רעד זיא 1917 רעמוז ןיא

 רעשיטירב דעד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עקידנטייל יד ,ךַאז ענעסָאלש
 -ָארּפ-ןָאיגעל םעד וצ ןניוצַאב ךיז עיטַאּפמיס טימ ןבָאה עירעּפמיא

 ןשילגנע םניא ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ברע ןעוועג זיא'ס .טקעי

 -עלטניירפ-ןטסינויצ יד טגיזעג ףוס לכ ףוס טָאה טעניבַאק-סגירק
 -ַאטשעג זיא'ס רעכלעוו ןופ שארב ,עיציזָאּפָא ןַא ןגעק גנוטכיר עכ
 טָאה גנודײשטנַא רעקיזָאד רעד ייב .,ויגַאטנָאמ ןיוודע דיי רעד ןענ

 ,רעימערּפ רעשינַאקירּפַא - םורד רעד טָאהעג העּפשה עקרַאטש ַא |

 ענונב טרעלקרעד טָאה רע ,טניירפ-ןויצ רעסיורג ַא ,סטומס לארענעג

 בָאה ךיא סָאװ ,קנַאדעג רעטסנייפ רעד זיא'ס, .ןַאלּפ-ןָאיגעל םעד |

 -דנַאל ןרַאּפ ךיז ןגָאלש ןיילַא ןלָאז ןדיי זַא ,ןבעל ןיימ ןיא טרעהעג
 | ,(פארשי-ץרא) לעַארזי-פָא

 לעפַאב םעד ןָאסרעטַאּפ לענָאלָאק טמוקַאב 1917 ילוי 24 םעד

 .וד .טנעמיגער ןשידיי םעד ןריזינַאגרָא וצ םוירעטסינימ-סגירק ןופ

 -ער רענָאדנָאל ןט-20 ןיא עינַאּפמָאק רעשידיי רעד ןופ ןטַאדלָאס

 -ויצכיילג ,ןרָאטקורטסניא סָלֵא ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייז טנעמיג

 טימ ןיא סָאװ ,ןיײּפמַאק-סגנוריברעװ יד ןרָאװעג טיינַאב זיא קיט

 רעד רַאפ ןסנַאש יד ןענייז לָאמסָאד .ןלַאפעגכרוד קירוצ רָאי ַא
 -עגדנַאטשוצ זיא 1017 ילוי ןיא .ערעסעב ךס א ןעוועג גנוריברעוז

 -,דנַאלגנע ןוא גנוריגער-יקסנערעק רעד ןשיווצ ךַאמּפָא רעד ןעמוק
 -נירַא ןראוועג טקיטכערַאב זיא דנַאלגנע ןכלעוו ןופ טנורג ןפיוא |

 ןעניוו עכלעוו ,רעגריב עשיסור יד שסניד-רעטילימ ןיא ןעיצוצ
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 "עג ךיז ןבָאה עקיטכילפ-רעטילימ עשיסורישידיי יד .דנַאלננע ןיא/

 ןרָאפקירוצ העדָא דנַאלננע ןיא טסניד-רעטילימ םוצ ןדלעמ טזומ

 -נוא) "טפנוקוצ רעשידיי רעד רַאפ טעטימָאק , רעד ,דנַאלסור ןייק

 ןיא ןטערטוצניירַא ןפורעג טָאה (ץיזרָאפ ס'יקסניטָאבַאשז ,לוװ רעט

 -םיוא יד ןופ טעטימָאק-סגנוקידייטרַאפ , רעד ןגעקַאד ,ןָאינעל ןשידיי

 -ָאס עשידיידלַאקידַאר ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא) "ןדיי עשידנעל

 -טנפע , םעד רַאפ טנרָאװעג ףורפיוא ןייז ןיא טָאה (ןטסילַאיצ

 ןוא רעריפנָא-ןָאינעל יד ןופ ?םזינַאטַאלרַאש ןוא ?ַאדנַאקס ןכעל

 "קירוצ ןְלָאז עקיטכילפ-רעטילימ עשיסור עֶלַא זא ,טגנַאלרַאפ טָאה

 יד ןופ ןעננולמאזראפ-סננוריברעוו יד ףיוא ,דנַאלסור ןייק ןרָאפ

 ןוא סעיסוקסיד עכעלטפאשנרייל ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןטסינָאינעל

 | .רענגעק ןוא רעננעהנָא ןופ ןסיוטשנעמַאזוצ

 גנוגעװַאב ןָאינעל יד טָאה ,סקניל ןופ רעננעק יד רעסיוא

 -שידיי יד דצמ טפאשטנייפ רענעסיברַאפ א טימ ןפמעק וצ טָאהעג

 עכלעוו ,"םידוהַאי, עכיירסולפנייא יד ,ןרָאטַאלימיסַא עשילגנע

 -ייז ,עיצַארַאלקעד-רופלאב רעד וצ ןזָאלוצ טלאוװענ טשינ ןבָאה

 ןכַאמ וצ ךעלנעממוא ידכב ןוט וצ ץלַא ןסָאלשטנַא ןעוועג ןענ

 יד ןופ טנעה יד ןיא ןרָאװעג טלָאװ סָאװ ,ןָאינעל ןופ גנופַאש יד

 -עד יד .ףמאק ןשיטילָאּפ רעייז ןיא ןיז-ילכ רעפרַאש ַא ןטסינויצ

 יטעווס דרָאל ןופ ןענאטשאב זיא סָאװ ,ןרָאטַאלימיסַא ןופ עיצַאטוּפ

 ןוא דלישטָאר ?ענַאײל רָאיאמ ,ערָאיפעטנַאמ-גאבעס דנָאמדע ,גניִל

 רעטסינימ - סגנירק םוצ ןעמוקעג זיא םיסחוימ עשידוהאי ערעדנַא
 "ודיי םוש ןייק זַא ,טננַאלרַאפ שירָאגעטַאק טָאה ןוא יברעד דרָאל

 -עצ ןעמ לָאז ןדיי עדמערפ יד ןוא ,ןייז טשינ לָאז טנעמיגער רעש |
 .עירדנַאלּפ ןייק ןקיש ןוא ןענָאילַאטַאב ענעדישרַאפ ןיא ןלייט

 -רעד יברעד דרָאל ייב ךוזַאב ןקיזָאד םעד ןגעוװ ךיז טָאה ןעמ ןעוו

 "וטל עיצקַא-רטנַאק א ןעמוקענ זיא ,ןזיירק עשיטסינויצ ןיא טסווו

 -רעטניא ןבָאה ירעמע ןֹוא ןַאמצייו ,ןָאסרעטַאּפ .ןָאינעל םעד תכ

 -רַא ןַא טקורדעג טָאה "סמייט , רעד ,ןרָאטסינימ יד ייב טרינעוו

 םוירעטסינימ-סנירק סָאד טריקיטירק ףרַאש טָאה רעכלעוו ,?קיט
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 .וא םיריבג עטרילימיסַא רֶאּפ ַא ןֹופ ןליוו ןטימ ךיז טנכער סָאװ |

 רעד .ןדיי ןענַאילימ ןופ שטנווו םעד טכַארטַאב ןיא טשינ טמענ

 רעד טָאה יברעד דרָאל ,טקריוועג טָאה "טמייט , ןופ ּפַאלק-רענוד

 טעװ טנעמינער רעד זַא ,טרעלקרעד  עיצַאטוּפעד . רעשיטסינויצ

 םעד ףיוא ןקיש םיא טעוומ ןוא רעטקַארַאכ ןשידיי ַא ןנַארט

 (שידיי) ?שיאושזד , לטיט-ןרע םעד רעבָא ,טנַארפ ןקיד'לארשידץרא

 םניא ןענעכייצסיוא ךיז טעוװ רע ןעוו ,ןעמוקַאב טשרע רע טעו

 סָאװ ,ןעמָאנ ןרעדנא ןַא ןגָארט דודג רעד טעװ העש יפל ,ףמַאק

 -גינעק) "םרעיליזיפ לַאיאר, דֹובכ רעניילק ןייק טשינ ךיוא זיא
 -לארשייץרא םעד ףיוא גיז ןכָאנ ,ךעלקריוו ןוא .(רעסיש עכעל

 "ישזדער ןַאעדושזד , ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב דודנ רעד טָאה ,טנַארּפ

 טרָאװ ןשיאערבעה ןטימ הרונמ יד םעלכמע סלַא ןוא "טנעמי

 "נוא ךעלטייד ןוא רָאלק זיא ןָאדנָאל ןיא ךיוא .רעבָא .,,חמידס,

 ףיוא .דודג םנופ רעטקַארַאכ רעשידיי רעד ןרָאװעג ןכָארטשעגרעט |

 ."ערבעה ןיא טפירשפיוא יד ןעוועג זיא ןינב-סגנוריטורקער םעד
 ןיא וליפא ןוא עסערּפ רעד ןיא ."ידלמה יעלקל ח"ל דודג, :;שיא

 ןטימ טצונַאב רדסכ ךיז ןעמ טָאה ץנעדנַאּפסערָאק רעֶלעיציּפָא רעד

 } עלַא ןֿבָאה טנָארּפ םעד ףיוא ."טנעמישזדער שיאושזד , קורדסיוא

 - ,לברַא םוצ טיינעגוצ דוד ןגמ ַא ןגָארטעג ןטַאדלאס ןוא ןריציפא

 ,טעלאיוו רעטירד רעד ,יולב רעטייווצ רעד ,טיור ןָאילַאטַאב ןייא

 ןבָאה ייז .טקיאורַאב טשינ ךיז ןבָאה ןרָאטַאלימיסַא יד רעבָא

 יד ןקידעש ןוא ןרעטש וצ טימַאב תוחוכ עלַא טימ ,רעטייוו ךיז

 ןבָאה רעטנעמיגער עשילגנע ערעדַא ןופ ןדיי ןעוו .גנודנירג-ןָאינעל

 -רַא יד ןענייז ,טנעמיגער ןשידיי םניא ןגָארטרעבירַא ךיז טלָאװעג

 -עגמורַא רעלדַא ?עקיימ דנערווער טשרעביוא ןטימ םינבר-יימ

 זַא ,ט'נשרדעג ןבָאה ןוא ןטייווצ םוצ ןָאילַאטַאב ןייא ןופ ןרָאפ

 ןשידיי ןט-88 ןיא ןעניד וצ דיי ןשילגנע ןַא רַאפ עדנַאש ַא זיא'ס
 ,טָאה ןעגנורעטש ןוא ןטייקירעווש עֶַלַא ץָארט רעבָא ,טנעמיגער

 רעד רַאפ שדוח ַא .ןעוועג חצנמ יידיא-ןָאינעל יד ,ףוס לכ2 ףוס
 -טַאט ַא ןרָאװעג ןָאיגעל רעשידיי רעד ןיא עיצַאראלקעד-רופלאב
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 ןיא ןרעה רימ ןלעו דודנ ןופ ?רוג ןקידרעטייו םעד ןגעװ .ךַאז

 ,טנָארפ ןקיד'לארשי-ץרא םעד ףיוא ןפמַאק יד טימ גנַאהנעמַאזוצ

 -רַאפ וצ ןעוועג זיא ןאינעל ןשידיי םעד ןופ יידיא עדנריפ יד
 עטסעב יד סָאװ ,םעד ךרוד םזינויצ ןטימ טלעוװ יד ןריסערעטניא

 סָאד ןייז וצ בירקמ טייקטיירג רעייז ןזייוװַאב ןלעו ןיז עשיריי

 -עג ךיוא זיא סָאד ,לארשידץרא ןופ רעדלעפ-טכַאלש יד ףיוא ןבעל
 ןָאגעל רעשידײ רעד עקַאט טָאה סָאמ רעסיורג ַא ןיא .ןעגנוק'
 ,עיצַארַאלטעד רופלַאב יד טכעלגעמרער
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  עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד 2

 ןופ ןעמָאנ ןיא דלישטָאר דרָאל טָאה 1917 יִלֹוי ןט-18 םעד

 -ימ-ןרעסיוא םעד ןבענעגרעביא עיצַאזינַאנרַא רעשיטסינויצ רעד
 -סגנורינגער רעד רַאפ טסקעט ןקיטליגטנע םעד רופלַאב רעטסינ

  טָאה טסקעט ןקיזָאד םעד םורַא .םזינויצ םעד תבוטל גנורעלקרעד

 עשילננע-שידיי .ףמַאק רעכעלטפַאשנדייל ַא ןביוהעגנָא שציא ךיזי

 -נָאל ןיא סולפנייא ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטַאלימיסַא/

 ןעלטימ עלַא טימ ךיז ןבָאה ,גנורינער ןוא טנעמַאלרַאּפ רענָאד

 גנודנירג-"ָאיגעל יד ןכַאמ וצ ךעלנעממוא ןוא ןרעטש וצ טימַאב

 -יגער רעשיטירב רעד ןופ גנורעלקרעד עשיטסינויצדָארּפ יד ןוא
 -טעווס דרָאל ןענַאטשעג ןענייז ןטסינויציטנַא יד .ןופ שארב .גנור
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ויגַאטנָאמ ןיוודע ?לעומעס בורק ןייז ןוא גניל
 .םִלַא ןטלָאגעג גנוריגער רעד ןיא טָאה ןוא עידניא רַאפ רעטסינימ
 עשירָאטַאלימיסַא יד .םוטנדיי ןלעיציפָא ןופ טנַאטנעזערּפער רעד

 -לָאצ ייב גנוציטשרעטנוא עקידנעטשלופ ַא ןענופעג ןבָאה ןויצ-יאנוש

 ,ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןלַארענעג ןוא רעקיטילָאּפ עשילננע עכייר

 ןסיירנייא "סעיזַאטנַאפ , עשיטסינויצ בילוצ טשינ ךיז רָאט'מ זַא
 רעד ןיא ךיוא .טְלעוו רעשיבַארַא-שינעמלוזומ רעצנַאנ רעד טימ

 ענעדישרַאפ ןעוועג ןענייז ךריק רעשיליוטַאק ןוא  רעשיגַאקילגנַא
 וצ ךעלנעממוא טימַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקַאפ עכיירסולפנייא

 - .,עיצַארַאלקעד עשיטסינויצדָארּפ יד ןכַאמ

 -םיוא ןסָאלשטנַא ןענייז טנָארפ ןשיטסינויצײטנַא םעד ןגעק

 -סינימ-ןרעסיוא רעד ,שזרָאשזד דיִאֹל ,ד רעימערּפ רעד :ןטערטעג

 עטנַאקַאב ערעדנַא ןוא רוניסבמרָא רָאיַאמ ,סקייס ,רופלַאב רעט-

 קראטש זיא שזרָאשזד דיָאֹל דוד .רענעמ-הכולמ ןוא רעקיטילָאּפ

 ,ןלייצרעד טגעלפ רע ,ןטנעמיטנעס-ך"נת עפיט ןופ ןעוועג טשרעהַאב
 עשידיי ןופ ןעמענ יד טנעקעג רעסעב רע טָאה טנגוי ןייז ןיא זַא
 .ןֹופ רעימערּפ רעקיזָאד רעד .ןגינעק עשילגנע יד ןופ יוװ ,םיכלמ
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 ןבעל ץנַאג ןייז ךשמב זיא רעכלעוו ,עירעּפמיא רעשיטירב רעד
 סָאד זַא ,ןטלַאהעג טָאה ,רעפמעק רעכעלטפַאשנדייל ַא ןעוועג
 סמעשוד רוטרַא דרָאֹל ,קלָאפ-ך"נת םוצ ןרעהעג זומ דנאל-ך"נת
 רעוויטַאװרעסנַאק רעד ןֹופ רעריפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רופלַאב
 רעד ןופ רעטייל עטסטנענימָארּפ יד וצ טרעהעג טָאה ןוא ײטרַאּפ
 -ערּפ ןעוועג רע זיא 1902 ןיא .ןרָאי-80 יד טניז קיטילָאּפ רעשיטירב
 -ַאק ןייז ןופ טקעיָארּפ-עדנַאנוא ןטימ גנורירַאב ןיא טמוק ןוא רעימ
 ןיא .ןעלרעבמעשט ףעזָאשזד רעטסינימ-ןעינָאלָאק םעד ,רבח-טעניב
 טימ ןפָארטענּפיױנוצ לָאמ ןטשרע םֹוצ רופלַאב ךיז טָאה 1906 ראי
 -עג רעד ןיא טריפעגניירַא םיא טָאה רעכלעוו ,ןאמצייוו םייח ר"ד
 רעטעּפש טבייוש "טנעמָאמ םעד ןופ , .םזינויצ ןופ טלעוו-ןעקנַאד
 טסבלעז ךיא ןיב ןַאמצייו ר"ד טימ טדערעג בָאה ךיא סָאװ;, רופלַאב
 | | ."טסינויצ א ןרָאװעג

 -עג ָאזלַא טָאה דנַאלגנע ןיא גנוטכיר עשיטסיגויצדָארּפ יד
 ןגעק ,ןרָאטסינימ עקיטכעמ ןופ ףליה רעד ףיֹוא ןענעכער טנָאק
 -ירלָאצ ןטערטענפיוא עקַאט ןענייז עיצַאטנעירַא רעשיבַארַא רעד
 ,ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןלארענעג עכנַאמ ןוא רעקיטילָאּפ עכ
 -ץעוס םעד ןרעכיז ןטסעבמַא טעװ עניטסעלַאּפ שידיי ַא דָארנ זַא
 ענַאלטלעװ עניימעגלַא יד ךיֹוא .עידניא ןייק געוו םעד ,לַאנַאק
 דנַאלסור .םזינויצ םעד ןפלָאהעג קרַאטש טָאה טנַאטנַא רעד ןופ
 -ענ ךיו טָאה טנָארפ רעשנעילַאטיא רעד ,ןכָארבעננעמאזוצ זיא
 -טנאטנא יד ייב גנומיטש יד ,עגַאל רעלאפָארטסַאטַאק ַא ןיא ןענופ
 -עג קרַאטש ךיז טָאה'מ .עטרימערּפעד ַא ןעוועג ןכל זיא םילשומ
 ןטַאטש עטקיניירַאפ יד , רענטרַאּפ-סגירק םעיינ םעד טימ טנכער
 -ארטיינ יד ןיא גנוניימ רעכעלטנפע רעד טימ ןוא "עקירעמַא ןופ
 ץנַאנ ןאדנָאל ןיא ןעמ טָאה עגַאל רעקיזָאד רעד ייב ,רעדנעל על
 -נַא רעד רַאפ ןבָאה ןָאק סע גנוטיידַאב עכלעוו ,ןענַאטשרַאפ םונ
 -עמַא ןיא רקיעב ןוא םוטנדיי-טלעוו ןופ גנוציטשרעטנוא יד טנַאט
 | .:עקיר

 סרלישטָאר דרָאל ןופ טסקעט םעד טָאה גנורינער עשילגנע יד
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 רַאפ טגיילעגרָאפ חסונ םעיינ םעד טָאה ןוא טרעדנעעג גַאלשרָאפ

 סָאד .ןטסינויצ-טשינ ןוא ןטסינויצ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי טכַא
 -רעה) לעוימעס טרַאויטס רעס ,לעוימעס טרעברעה :ןעוועג ןענייז

 ,(םיטויּפעד ּףֶא דרַאאב ןופ רעציזרָאפ רעיינ רעד ,רעדורב סטרעב
 ,(ןשיעסָאסַא-שיאושזדדָאלגנַא ןופ טנעדיזערּפ) ןעהָאק ,? דרַאנָאעל

 -ַאלרַאּפ ןופ דילגטימ) סונגַאמ פיליפ רעס ,ערָאיפעטנַאמ ,נ דיולק

 -ָאס םוחנ ,(עינַאטירב ןופ רעניבאר-רעביוא) ץרעה ר"ד ,(טנעמ

 ,(עיצַאזינַאנרָא-טלעװ רעשיטסינזיצ רעד ןופ חוכ-אב סלַא) ווָאלָאק
 עיצַארעדעּפ רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ) ןַאמצייוו םייח ר"ד

 םעד ןרעדנע וצ ךיז ןעימַאב ווָאלָאקָאס ןוא ןַאמצייוו .(דנַאלגנע ןיא
 יז ןציטשרעטנוא סע .םזינויצ םעד תנוטל טסקעט ןטניילעגרַאפ
 עשיטסינויצ יד ןנעק .סלעוימעס עדייב ןוא ץרעה ר"ד :ייברעד

 ךַאז יד .סונְגַאמ ןוא עראיפעטנַאמ ,ןעהָאק ףיוא ןטערט ןעגנורעדנע
 ןגעק טרעטיברַאפ ןפמעק ןסילוק יד רעטניה ,רעדיוו ךיז טּפעלשרַאפ
 -קֶא ןיא ךעלדנע .תועּפשה עשיטסינויצייטנַא ןוא עשיטסינויצ ךיז
 ימיסַא יד תעב .גנודײשטנַא עטצעל יד ןלַאפעג זיא 1917 רעבָאט

 צעל יד טכַאמעג ןבָאה ,שארב ןע'גנילטעווס דרָאל טימ ןרָאטַאל

 . "סמייט , ןופ רָאטקַאדערףעש רעד טָאה ,ןעגנוגננערטשנָא עט

 -לעוװ ,?קיטרַא-טייל ןקידנרעטעמשעצ ַא טימ ייז טרעפטנעענ דעטס

 ..סעגירטניא עשיטסינויצײטנַא יד וצ טכַאמעג ףֹוס ַא טָאה רעכי

 רעסיורג ןוא רעמענרָאפ ַא ןופ שטנעמ א ,דעטס סעהקיװ ירגעה

 .ןלצרעה רָאדָאעט ןופ טניירפ רעכעלנעזרעּפ א ןעוועג זיא רוטלוק

 ףיוא ךיז טלעטשעג "סמייט , רעקיטכעמ רעד טָאה ,ן'דעטס קנַאדַא
 גנוטיידַאב עטסערג יד .ןָאינעל ןשידיי ןוא םזינויצ ןופ טייז רעד
 עכלעוו ,עמַארגעלעט יד טָאהעג רעבָא טָאה םזינויצ םעד תבוטל
 סיידנַארב ףיוא ,טקישעגסױרַא .רעימערּפ ןשילגנע םוצ טָאה סע

 | .ןָאסליוװ טנעדיזערּפ רעד ,ץנעוורעטניא
 ,טעניבַאק-ןרָאטסינימ ןשילננע םעד ןופ גנוציז רעד ףיוא

 ןקיִש וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב טשרעוצ זיא ןפוד רעבמעװָאנ 2 םעד |
 רעטנוא סוּפרָאק ןשירעטילימ ַא טנָארּפ ןשינעילַאטיא םעד ףיוא
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 "ַאב וצ ןטערטענוצ ןעמ זיא ןַאד ,רעמולּפ דרָאל ןופ גנוריפנָא רעד

 רעס .םזינויצ םעד תבוטל עיצַארַאלקעד-סגנוריגער יד ןעלדנַאה

 -עלקרעד עקיטיונ יד טאד-ןרָאטסינימ םעד רַאֿפ טינ סקייס קרַאמ

 -קַא וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זןיא עטַאבעד רעצרוק ַא ךָאנ ,ןעננור

 ךרוד ןרָאװעג ןגָאלשעגרָאפ זיא רעכלעוו ,טסקעט םעד ןריטּפעצ

 ,רעמיצ -ןבעגנ ַא ןיא סיורַא סקייס קרַאמ רעס זיא ךיילנ ,ן'רופלַאב

 ןוא ,ןטסינויצ ערעדנַא ןוא ןַאמצייו ר"ד טרַאוװעג ןבָאה סע וװ

 .ןעוועג עידומ הרושב עטונ יד ייז טָאה

 ןפיוא ןרָאװעג טקישענקעװַא זיא עיצארטלסעדירופלַאב יד

 סָאו ,םעד בילוצ סָאד ןיא ןעעשעג ,דלישטָאר דרָאל ןופ סערדַא

 -עגרעטנוא זיא 1917 ילוי 18 ןופ לַאירָאמעמ רעשיטסינויצ רעד

 -עד-רופלאב רעד ןופ טסקעט רעד ,ן'דלישטָאר ןופ ןעוועג ןבירש

 :רעקידננלָאפ ןיא עיצַארַאלק

 0 ויסושאװמ 01!ן}6 6

017 1 9-064 240+761206 
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 צסטז8 81806261ש
 41!תוע 101068 226//סוו1'

 :חסונ ןדנעגלָאפ סָאד טָאה ננוצעזרעביא רעשידיי ןיא

 סוירעטסיגימ -רעטיוא

 1917 רעבמעװַאג 2 םעד

 ךייא ןבענוצרעביא ןנינענרַאפ סיורג ַא רימ רַאפ זיא סע

 -עיטַאּפמיס עקידנגלַאפ גנורינער ס'טעטסעיַאמ ןייז ןופ ןעמָאנ ןיא

 זיא עכלעוו- ,ןעגנובערטש עשיטסינויצ-שידיי יד רַאּפ גנורעלקרעד !

 -עטשַאב םיא ךרוד זיא ןוא ןרָאװעג טניילענרָאפ טעניבַאק םעד

 . :ןרָאװענ טקיט

 -טניירפ טימ ךיז טיצַאב טעטסעיַאמ ןייז ןופ גנוריגער יד, |

 ןיא םייה רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ גנופַאש רעד וצ טפַאש

 -סערג יד ןכַאמ טעװ יז ןוא ,קלָאפ ןשידיי םעד רַאפ ?ארשידץרא

 ,ןרעטכיילרַאפ וצ עכַאנפיוא עקיזָאד יד ידכב ,ןעגנוננערטשנָא עט

 ,ןעשענ טשינרָאג רָאט'ס זַא ,ןרעו ןענאטשרַאפ ףרַאד ייברעד

 יד ןופ טכער עזעינילער ןוא עכעלרענריב יד ןקידעש לָאז סָאװ

 רעדָא ,עניטסעלַאּפ ןיא ןטפַאשניימעגנ עשידיי-טשינ עקידנריטסיזקע

 זיא'ס ןכלעוו ןיא ןדיי יד ןופ גנולעטש עשיטילַאּפ יד ןוא טכער יד

 | ."דנַאל זרעדנַא
 -נעק ֹוצ גנורעלקרעד עקיזָאד יד ןעננערב וצ ךייא טעב ךיא

 .עיצַארעדעפ רעשיטסינויצ רעד ןופ שינעט/

 רעקיטכירפיוא רעייא

 רופלַאב סמעשזד רוטרא
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 עיצאראלק עד-רופלַאב רעד ןופ

 ךרוד עיצַאדיװקיל ריא וצ זיב -- 1917 רָאי ןיא

 ן930 רָאי יא "ךובס ײװ , סדליפסַאּפ

 יו ,שידיי ױזַא ןייז לָאז עניטסעלַאֿפ ,

 ."שילננע זיא דנַאלגנע

 ןאמצייוו םייהח

 זיא עיצַארַאלקעד-רופלאב רעד ךרו 1,

 -ודיי ַא ןופ גנופַאש יד ןרָאװעג ךעלנעמ |

 ,"ןדרי ןופ סענערב יד ףיוא הכולמ רעש

 ליׁשטרעשט .ס ןאטסניוו

 ,?ונצרַא דעב תומל בוס ,רבד ןיא

 רָאדלעּפמורט ףסוי

 סע ,טקידנעעג ךיז טָאה קיטילָאּפ יד,

 ,"קימָאנָאקע יד ןֶא טציא ךיז טביוה

 סיידנארב יאול |

 סָאװ ,קלָאפ-רעדנַאװ .ַא ןענייז רימ;

 "וצ-דנַאפ ןופ רָאנטשינ טרעדנַאװ

 ,"סַאלק וצ סָאלק ןופ ךיוא רָאנ ,דנַאל
 ווָאלָאקָאס םוחנ

 -ץרא ןיא טייחרעמ ַא ףיוא ןטכיצרַאֿפ ,
 -ןיצ ןפיוא ןטכיצרַאפ טסייה ,?ארשי

 : ."םזינ

 ןָאזלענעצַאק ?לרעב

 ןענייז רעטעברַא רעד ןוא ץולח רעד,

 ."ץראה ןינב ןופ רעפמעקטּפיוה יד

 ןָאהט עשוהי



 ְּו

 טַאטשנדיי ןופ לעװש רעד ףיוא 3

 ןוא רעשידיי רעצנַאנ רעד ןיא טָאה עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד

 יד .קורדנייא ןקידלַאװעג ַא ןפורעגסיורַא טלעו רעשידיי-טשינ
 : םעד ןעמונעגפיוא ןבָאה עקירעמַא ןוא עּפָאריײא ןיא םיבושי עסיורג)
 -נעָאנ ןופ ןכייצ ןשיחישמ ַא סלַא 1917 רעבמעווָאנ 2 ןופ טקַא

 ,,רעוורעסבָא ,) ןעגנוטייצ עשילגנע עטסנרע .ןויצ תביש רעט

 יד זַא ,ןבירשעג ןבָאה (ערעדנַא ןֹוא ?ןַאידרַאנ רעטסעשטנַאמ ,

 הכולמ רעשידיי ַא ןופ גנופַאש יד טיידאב עיצַארַאלקעד-רופלַאב

 -טפַאשלעזעג יד ןענַאטשרַאפ ךיוא סע טָאה ױזַא .לארשידץרא קא

 ,טנַאטנַא ןופ רעדנעל יד ןיא טייקכעלטנפע עשיטילָאּפ ןוא עכעל

 -סניוו רענעמ-הכולמ עשילגנע יד ,ןטַאטש-לַארטיינ ןוא -?ַארטנעצ
 זַא ,טרעלקרעד שוריפב ןבָאה ליסעס טרעבָאר ןוא לישטרעשט ןָאט

 סדנַאלגנע רעטנוא ןפַאש וצ טייקכעלגעמ יד ןרָאװעג ןבעגעג זיא'ס

 4--9 ןעמענפיוא ןָאק רעכלעוו ,טַאטשנדיי ַא טַארָאטקעטַארּפ

 ןעמוקעגרָאפ רדסכ ןענייז ןרעטנעצ עשידיי עלַא ןיא .,ןדיי ןָאילימ

 -יתב ליפ ןיא .עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד דובכל סעיצַאטסעּפינַאמ|
 סָאד .ןטסנידסעטָאג עלעיצעּפס ןרָאװעג טכירעגּפָא ןענייז תולפת

 רעד תעב .דיירפ רַאפ ךיז רעסיוא ץנַאנ ןעוועג זיא םוטנדיי-טלעוו

 -ךלָאג סירָאב ןבָאה דַארגָארטעּפ ןיא עיצַאטסעּפינַאמ רעזעידנַארג
 ןופ טייצ רעכעלקילג רעד ןנעוו טדערעג ווָאקינײלא ,מ ןוא גרעב
 םעד סלַא דנַאלגנע טביולעג ןבָאה ןוא לבבורז ןוא שרוכ םעיינ ַא

 -סקורדנייא סערדנוזַאב ."טייהשטנעמ רעצנַאנ רעד ןופ דרַאגנַאװַא

 -ירעמַא ןופ סעיצַארטסנַאמעד-ןסַאג עסיורג יד ןעוועג ןענייז לופ

 פכמ ןענייז סעמַארגעלעט-עיצַאלוטַאדנ רעטנזיוט .םוטנדיי רענַאק

 זיא'ס ואוו ,ןָאדנַאל ןייק ןרָאװעג טקישעגרעביא לארשי תוצופת

 -ַאטסעּפינַאמ עזעידנַארג א ןעמוקענרָאפ (1917 רעבמעצעד 2 םעד)
 ײנַאמ עקיזָאד יד .דלישטָאר דרָאל ןופ ץיזרָאֿפ םעד רעטנוא עיצ

 -סיה ַא ןביילב דימת טעװ ןינב-ןרעּפָא רענָאדנַאל ןיא עיצַאטסעפ
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 רעשיטסַאיוטנע רעקידלָאמַאד רעד ןופ טנעמוקָאד רעשירָאט

 ןטייקכעלנעזרעּפ עשידייטשינ ןוא עשידיי עטמירַאב ,גנומיטש

 ַאד יאדכ זיא'ס עכלעוו ןופ ,סעדער עטרעטסיינַאב ןטלַאהעג ןבָאה

 ּפִא ןעלניּפש סָאװ ,רעטרעוו עשיטסירעטקַאדַאכ רֶאַּפ ַא ןריטיצ וצ
 טָאה ליסעס טרעבָאר דרָאל .טייצ רענעי ןופ ןעגנונפָאה עסיורג יד

 רעד ןופ אצוי לעוּפ ַא ןיא עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד ;טרעלקרעד

 :ןלַאעדיא ייוצ ףיוא טריזַאב סָאװ ,טעטילַאטנעמ רעשילגנע

 -ַאב ןייז טקידנע לעוימעס טרעברעה .טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ

 קרַאמ רעס .םילשוריב האבה הנשל ;ץַאז ןשיאערבעה ןטימ גנוסירג
 דוסי םעד ןפַאש טעוװו םזינויצ ןופ עיצַאזילַאער יד זַא ,טלַאה ססייס

 -לַאב יד ןעמ ףרַאד םעד בילוצ ןוא טנעירָא ןופ סנַאסענער ןרַאפ

 -רעביא ןשירָאטסיה ןסיורג ַא סלַא ןטכַארטַאב עיצַארַאלקעד-רופ

 םעד טָאה רעכלעוו ,טסייג סלצרעה טנַאמרעד רעטסַאג ,מ .רד .ךורב

 ןופ רעריפנָא .,םזינויצ ןשיטילָאּפ םוצ געוו םעד ןזיוועג םוטנדיי

 ןיא סורג ַא גנולמאזראפ רעד רעביא ןביג רעינעמרַא ןוא רעבַארא

 ןסיורג םוצ םוטנדיי םעד ןרילוטַארג ןוא רעקלעפ ערעייז ןופ ןעמָאנ

 עכעלרעה ַא .ָא .ט .י ןופ ןעמָאנ ןיא טלאה ליװגנַאז לארשי .ןוחצנ
 -ַאירָאטירעט יד ןופ החמש יד סיוא טקירד רע רעכלעוו ןיא ,עדער

 .לארשי-ץרא ןיא הכולמ רעשידיי א ןופ ננופַאש רעד בילוצ ןטסיל

 ןופ רעריפ םעד סלַא ןענַאמצייוו טסירנַאב רָאגיבסמרַא .װ ץײטּפַאק |

 םעד ,רעטָאפ ןייז טנַאמרעד רלישטַאו עד סמעשוד ,קלָאפ ןשידיי

 -ץרא רַאפ טעברַאעג ןבעל ץנאג ןייז טָאה רעכלעוו ,עודיח בידנח
 רעשילננע רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד טדער רעטצעל סלַא ,לארשי
 עלַא ףוסל טרעדָאפ רע .אמצײװ םײח .רד עיצַארעדעּפ-ןטסינויצ
 !ינימי חכשת ,םילשורי ךחכשא םא ;ןרעווש וצ ןוא ןייטשוצפיוא
 ןוא ףיוא ןעייטש ,ןטסירק ןוא ןדיי ,ןעיורפ ןוא רענעמ רעטנזיוט
 ןופ גנאזעג ןטימ .העובש-ןויצ עטלַא יד טרעטסײגַאב ךָאנ ןגָאז
 יַאמ עשירָאטסיה עסיורג יד זיא ןמיה ןשילננע םעד ןוא "הוקתח,

 | .ןרָאװענ ןסָאלשעג ןָאדנַאל ןיא עיצַאטסעפינ

 יד ןרָאװעג טרימַאלקַארּפ ןיא'ס ןכלעוו ןיא ,גָאט ןבלעז םעד
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 רעשילננע רעד ,יבנעלַא לַאשרַאמדלעּפ טָאה עיצַארַאלקעד-רופלַאב

 -נעפא ןייז ןביוהעגנָא ,טנַארפ-טנעידִא םעד ןופ רידנַאמָאקרעבױא

 1917 רעבמעצעד 9 ןפיוא 8 ןופ טכַאנ רעד ןיא .הזע ייב עוויס

 יימרַא ןייז ןופ שארב יבנעלַא זיא (ח"ערת הכונח-גָאט ןטשרע ןיא)

 רעמילשורי יד טָאה תובהלתה רעסיורג ַא טימ .םילשורי ןייק ןיירַא

 | ,רעגיז יד טסירגַאב גנורעקלעפַאב
 יסינויצ יד טָאה ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד ןעמוקַאב ןכָאנ דלַאב

 ןופ ןבירשעגרעטנוא) טסעפינַאמ ַא ןבעגעגסיױרַא גנוטייל עשיט

 ןשידיי םוצ (ווָאנעלשט ?איחי ןוא ווָאלָאקַאס םוחנ ,ןַאמצייוו םייח

 סָאװ ,הפוקת יד זַא ,ןרָאװעגנ טרעלקרעד זיא'ס ןכלעוו ןיא ,קלָאפ
 ?עזַאב ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןטשרע ןטימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ,1917 רעבמעווָאנ ןט-2 םעד ךיז טָאה ,1897 טסוגיוא ןט-28 םעד

 ינעטשלופ ַא טימ טקידנערַאפ ,טעברַא ןוא ףמַאק ןופ ראי 20 ךָאנ

 ,רעטנוא ןַאד טכיירטש טסעפינַאמ רעד .םזינויצ ןופ ןוחצנ ןקיד

 .עיצַאזלַאער רעלענש ןופ הפוקת עיינ ַא ןָא ךיז טביוה טציא זַא

 עטסערג יד ןעגנערב וצ םוטנדיי-טלעוו עצנַאנ סָאד ףוסל טפור ןוא

 .ץראה ןינב ןרַאפ טלעג ןוא ןשטנעמ ןיא תונברק

 יענ טקעװרעד ןענייז סעיזוליא ןּוא ןעגנונפָאה עקידלַאװעג
 טייצ רענעי ןופ תונורכז ענייז ןיא .לארשי תוצופת לכב ןרָאװ

 ןעוועג ןענייז ןעגנונעפָאה יד , :םעה דחא רעקיטּפעקס רעד טביירש

 וא ,ןביולג ןוא תומימת א טימ טעברַאענ ןבָאה רימ ןוא סיורג

 יא ןלאנָאיצַאנ רעזנוא ןריזילַאער וצ טייצ יד ןעמוקעננָא זיא'ס

 טייטש'מ זַא ,גנוגייצרעביא יד טשרעהעג טָאה ןײמעגלַא ,?לַאעדי

 .טָאטשגדײ ןופ לעווש רעד ףיוא
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 ןטַאדלָאס ןוא ןטַאמַאלּפיד ןשיווצ (34

 ןופ ןעמוקַאב וצ ןווָאלָאקָאס םוחנ ןעגנולעג זיא 1918 ביֹוהנֶא

 עילַאטיא םעד ןוא ןָאשיּפ .מ .י רעטסינימ-ןרעסיוא ןשיזיוצנַארפ

 וצ עלעיציפַא יד ָאנינָאס יינדיס ןָארַאב רעטסינימ-ןרעסיוא ןשינ

 יַאלקעד-רופלַאב רעד ראפ עילַאטיא ןוא ךיירקנַארפ ןופ גנומיטש

 ױירַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ רעד טאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .עיצַאר

 ײלַאער רעד וצ המכסה עלופ ןייו ןבעגנעג ןָאסליװ ,וו ןטַאטש עטקינ

 רעשילננע רעד ויא םעד טימ .יידיא רעשיטסינויצ רעד ןופ עיצַאז

 ןופ סולשַאב ַא ןרָאװעג 1017 רעבמעווָאנ ןט-2 ןופ טקַא-הכולמ

 ,טנַאטנַא רעצנַאג רעד

 יד לארשידץרא ןייק ןרָאפענקעװַא זיא 1918 ץרעמ ןט-8 םעד
 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןרָאװענ טריגעלעד זיא עכלעוו ,עיסימָאס

 רעשיטסינויצ רעד ןופ לעטשנעמאזוצ רעד .,ןָאדנָאל ןיא גנוטייל

 ,(רעציזרָאפ) ןַאמצייוו םייח .רד :רעקידננלַאפ ןעוועג זיא ?עיסימָאק

 ,מ .רד ,(ּפמָאק ןײטסעלַאּפדָאלגנַא ןופ רָאטקעריד) ןעווַאק ףעזָאשזד

 !ָאעל ,(רעטארַאב רעכעלטצרא ,.ָא .ט .י ןופ רעטערטרַאפ) רעדיא .ד

 -רַאֿפ) יוועל ןעווליס .פָארּפ ,(טעטימאק-ספליה ןֹופ חוכ-אב) ןָאמיס

 יניקנַאיב ערָאטַאדנַאמָאק ןוא (םוטנדיי ןשיזיוצנַארפ ןופ רעטערט

 -עילַאטיא ןופ חֹוכ אב ,ריציפָא-טָאלפ רעשינעילַאטיא רעכיוה ַא)

 ידלאנ קחצי טרעהעג ךיוא ןבָאה עיסימָאק רעד וצ ,(םוטנדיי ןשינ

 ינדיי ןשיסור ןופ ןטנַאטנעזערּפער סלַא ,ווָאזָאר לארשי ןוא גרעב

 !עמוקעננָא ,דנַאלסור ןיא סָאַאכ םעד בילוצ רעבָא ןענייז ייז ,םוט

 -סקע ןופ ייד עצנַאנ ַא ,1918 טסברעה ןיא טשרע ?ארשייץרא ןייק

 רעד :ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ ,עיסימָאק יד טיילגַאב ןבָאה ןטרעּפ

 -ײטסעלַאּפָאלגנַא ןופ רעטייל רעד ,ןאזנורהא ןורהא סָאנָארנַא

 גנורינער רעשילגנע רעד דצמ .ערעדנא ןוא ןיטנַאװעל דוד קנַאב

 -עג טלייטענוצ עיסימָאק רעד וצ לעיציפָא זיא גנוטייל-רעטילימ ןוא

 -סגנודניברַאפ רעשיטילַאּפ סלַא רָאנײבסמרָא .וו רָאיַאמ רעד ןרָאװ
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 יּפַאק ןעוועג זיא עיסימַאק רעד ייב רעטערטרַאפלעטש ןייז .ריציּפֶא
 .ןיא ,ןָאדנָאל ןופ ןרָאפקעװַא ןרַאפ ,דלישטָאר עד סמעשזד ןייט
 ןעמונעגפיוא ןַאמצִייו .ח .רד עיסימָאק רעד ןופ רעציזרָאפ רעד

 -יוא רעד תעב ךיז טָאה רעכלעוו ,גינעק ןשילגנע ןכרוד ןרָאװעג

 ןוא ?ארשי-ץרא ןופ ןנַארפ יד טימ טריסערעטניארַאפ ,ץנעיד

 | | | .םזינויצ םעד
 יד זיא ,םי ןכרוד העיסנ רעלופ-תונכס ןוא רערעווש ַא ךָאנ

 ןופ לייט רעסיורג ַא .ופי ןייק ןעמוקעננָא "עיסימָאק עשיטסינויצ,

 דולגנע רעד ןופ טרעבָארעד ןעוועג סלָאמאד ןיוש זיא לארשידץרא
 רעטנוא טנַאקַאב ,"עיסימָאק עשיטסינויצ , יד .ײמרַא-טנעירֶא רעש

 ןפַאש וצ עבַאנפיוא יד טַאהעג טָאה "סיריצה דעו, ןעמָאנ ריא
 -ירב יד ןוא בושי םעד ןשיווצ טקַאטנָאק ןכעלטניירפ ַא ?כ םדוק
 -ניברַאפ ןכוז טפרַאדעג ךיוא טָאה יז .ןענַאגרָא-עיצַאּפוקֶא עשיט

 טלָאזעג יז טָאה רקיעב ןוא ,רעריפנָא עשיבַארַא יד טימ ןעגנוד |

 עיצַארנימע רעשידיי רעסיורג ַא רַאפ ןעגנוגנידַאב עלַא ןטיירַאברָאפ

 טכַאמ-רעטילימ רעשילגנע רעד ןופ סחי רעד .עיצַאזינָאלַאק ןוא

 ןעוועג זיא םיריצה דעו םעד ןוא בֹושי םעד יבגל טנעירָא ןיא

 -טּפיוה רעד .ךעלטניירפ סרעדנוזַאב טשינ ןוא טריצילּפמָאק קרַאטש

 רעדנצנעלנ ַא ןעװעג זיא ,יכנעלַא לַאשרַאמדלעפ ,רידנַאמָאק .

 עשיטילָאּפ ןיא רעבָא ,עלוש רעשילננעיטלַא רעד ןופ רעקינעטַארטפ

 טסולפנייאַאב טכייל זיא ןוא טריטנעירָא רעווש ךיז רע טָאה םינינע

 ריטרַאװק-טּפיוה םעניא רעטעברַאטימ-באטש ענייז ןופ ןרָאװעג

 -טנעירא רעשילננע רעד ןופ ריטרַאװק-טּפיוה םעניא .ָאריאַאק ןופ

 -יטנַא ןוא עשיבַארַאדָאליפ ןעוועג טײרּפשרַאפ קרַאטש ןענייז ײמרַא
 /רַאפ טאהעג ןבָאה ןלַארענעג עשילגנע יד  ןעגנומיטש עשירדיי

 ןיא בֹושי רעשידיי רעד תעב ,רעבַארַא ןענַאילימ ןופ םי ַא ךיז

 -ֵנָא םייב ,טלָאמעד דָארנ .ךאווש ןוא ןיילק ןעוועג זיא לארשי-ץרא

 יד זיא ?ארשי-ץרא ןייק עיסימָאק רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעמוק

 -עגנָא ךיז טָאה 1918 ץרעמ ןיא .עשיטירק ַא רעייז ןרָאװעג ענַאל

 רעד ,טנַארפ-ברעמ םעד ףיוא עוויסנעפָא עשטייד עסיורג יד ןביוה
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 םעד ןופ טָאה ףרָאדנעדול לַארענעג רידנַאמָאק-רעביוא רעשטייד

 -ָאילימ ךיירקנַארפ ןייק ןפרָאװעגרעבירַא טנָארפ ןשיסור ןטיײרּפַאב

 עשירעטילימ יד .תוחוכ-עירעליטרַא עקידלַאװעג ןוא ןטַאדלַאס ןענ

 סע ,עכעלרעפעג ַא רעייז ןרָאװעג זיא טנַאטנַא רעד ןופ עיצַאוטיס

 "ענג יבנעלַא טָאה םעד בילוצ .עפָארטסַאטַאק ַא טָארדענ ריא טָאה

 "ייא ןייק ײמרַא-טנעירָא ןייז ןופ לייט ןסיורג ַא ןקישרעבירַא טזומ |

 ,ןסירעגרעביא ןרָאװעג זיא ןקרעט יד ןגעק עוויסנעפָא יד ןוא עּפָאר

 רעד זַא ,טרעטיצעג שממ טָאה ָאריאַאק ןיא באטש רעשילננע רעד

 ךרוד ןרעוו טרעטעמשעצ טשינ לָאז טנַארפ-טנעירָא רעטכַאװשענּפָא

 רעד ייב .חרזמ ןיא תוחוכ רעטילימ עשטייד-שיכיי-טסע-שיקרעט יד

 טימ ןענעכער קרַאטש רָאג טזומענ ךיז ןעמ טָאה עגַאֿל רעקיזָאד

 ,םעד ךָאנ טרטב ,גנורעקלעפַאב רעשיבַארַא רעד ןופ ןעננומיטש יד

 "ימ רעשיטירב רעד ןופ םיחילש ערעדנַא ןוא סנערָאל לענָאלָאק יו

 -מוא עסיורנ ַא ןפַאש וצ טגָאזענוצ רעבַארַא יד ןבָאה ,טכַאמ-רעטיל

 גנוטיידאב עכלעוו .רעדנעל עשיבַארַא עלַא ןופ הכולמ עקיגנעהּפָא

 -- עיצַאוטיס רעקיטלַאמעד רעד ייב -- ןבָאה טנָאקענ ןיוש ןבָאה

 עכלעוו ,שזרָאשזד דיִאְל ןוא רופלַאב ןופ ווירב עשיטסינויצדָארּפ יד

 -רַאװק-טּפיוה ןשילננע ןרַאמ טננערבענטימ ךיז טימ טָאה ןַאמצייװ

 -ַאלקער-רופלַאב יד ןבָאה ןלַארענעג עשילננע יד .ָאריאַאק ןיא ריט

 :ענייז ייז .שינעײרדיּפָאק עיינ א סלַא טושּפ ןעמונענפיוא עיצאר

 סָאװ ,ןָאדנָאל ןיא ןטַאמָאלּפיד יד ףיוא ןעוועג זייב ךעלקערש ללכב
 ףךיז ןליּפש ןוא סמוירעטסינימ ענעדישרַאפ ןיא םעווקַאב ךיז ןציז

 עשירעטילימ יד ,ייז תעב ,סעיצַאניבמָאק עשיטילָאּפ "עשירַאנ , ןיא

 ףיֹוא ןגָארט ןוא טנייפ םוצ םינּפ-לא-םינּפ ןעייטש ,רעריפ-טנָארפ

 רעד ןופ ?רונ םעד יבנל תוירחא ןופ טסַאל ערעווש עצנַאג יד ךיז

 טקרַאטשרַאפ רדסכ ךיז טָאה ריטרַאװק-טּפיױה סיבנעֶלַא ןיא .המחלמ

 ןלַארענעג ןוא ןריציפֶא יד ןֹופ ךס א .ננומיטש עשידיידיטנַא יד

 יד ןיא ךיז ןטלַאהַאב סָאװ ,ןדיי יד, :טכַארטעג ךיז ייב ןבָאה

 -סנירק ןוא סעקינרעכואוו ןענייז ןוא טנָארפ םעד רעטניה סָארויב

 ךיז רַאפ ןעננַאלרַאפ ֹוצ הפצוח יד ךָאנ טציא ןבָאה ,ןטנַאלוקעּפש
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  סָאװ ,רעבַארַא עקידנעטשנא ,עמירָא ןעניווװו סע ווו ,עניטסעלַאּפ

 לייט ַא ? ,ןקרעט יד ןנעק ףמַאק םעניא ײמרַא רעשיטירב רעד ןפלעה

 -עג ןבָאה ,םזינויצ ןגעוו קידנדער ,ןריציפָא-בַאטש עשילגנע יד ןופ

 ךיוא ןענייז סע ."ןויצ-ינקז ןופ ןלָאקָאטַארּפ , יד ןורכז ןיא טַאה
 סָאװ ,ןקילָאטַאק עמורפ ןריציפא-באטש עשילננע יד ןשיווצ ןעוועג

 סָאד זַא ,קנאדעגנ ןטימ ןייז םיכסמ טנָאקעג טשינ ןפוא םושב ןבָאה

 טימ .טנעה עשידיי ןיא ןלַאפנירַא לָאז דנַאל-סוטסירק עקילייה
 - -םיוא ָאריאַאק ןופ ריטרַאװק-טּפוה ןיא ןעמ טָאה טָאּפש ןוא האנש

 ,(םרעיליזיפ עכעלגינעק ןופ טנעמיגער רע-28) דודג םעד ןעמונעג

 לָאז ןוא ,םירצמ ןייק ןעמוקעגנָא 1918 רַאורבעפ ףוס זיא רעכלעוו

 ןופ אצוי לעוּפ ַא זיא גנורעדליש רעזנוא זַא ,ןעניימ טשינ ןעמ

 רעשילננעךעלטסירק א  דָארג .,טייקכעלדניפמערעביא רעשידיי

 עשידיי יד טימ, :ךוב ןייז ןיא טָאה ,ןָאסרעטַאּפ לענָאלָאק ,ריציּפָא
 רעד ןופ דליב ךעלרעדיוש ַא ןבענענ ,"עניטסעלַאּפ ןיא םידודגנ

 ןיא טשרעהעג טָאה סָאו ,ערעפסָאמטא-לארשי-תאנש רעטמסרַאפ

 | | ,טנעירָא ןיא ןזיירק-רעטילימ עשילגנע יד

 -טינויצ יד ןעמונעגפיוא טָאה לארשייץרא ןיא בושי רעד = |

 .ןעגנונפָאה עשיחישמ טעמכ ,עסיורג רעייז טימ "?עיסימָאק עשיט

 ןרעדנע רעדיוו ץלַא ךיז טעוװ ןָא טציא ןופ זַא ,טביולגעג טָאה'מ

 100 ןופ .עשינַארט א ןעוועג זיא בושי ןופ ענַאל יד ,ןטוג םוצ

 עצנַאג טשינ ףיוא ןלַאפעג לָאצ יד זיא ?ארשידץרא ןיא ןדיי טנזיוט

 ןָבָאה ַאשַאּפ לַאמעשזד ןופ תופידר ןוא םישוריג יד .טנזיוט 0

 .ןטנעמעלע עטסויטקַא ןוא עטסעב יד דנַאל םענופ ןבירטרַאפ

 טרעטישרעד ןכָאה תופגמ-ןקירעשייה ןוא סעימעדיּפע ,טיונ ,רעגנוה
 .-ַאזינַאגרָא-לוניר עמייהעג יד .קרעוו עשירָאטַאזינָאלָאק עצנַאנ סָאד

 רעקירעגנוה רעד .תונכס ןוא ןדייל ךס ַא ןעווענ םרונ טָאה עיצ

 תובהלתה רעקידלַאװעג ַא טימ טָאה בושי רעטנַאלּפענ תורצ ןופ ןוא

 + -ַאראלקעד-רופלאב רעד ןנעוו תועידי עראדנענעל יד ןעמונעגפיוא

 רעשימרוטש ַא טימ טסירנַאב רעניז עשילגנע יד טָאה'מ ,עיצ

 רעדנעלגנע יד ןשיוװצ ןעגנַײצַאב יד עקַאט ןענייז הלחתמ .דיירפ
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 וצ ןביוהעגנָא ןבָאה דלַאב רעֹבָא ,עטוג ץנַאג ןעוועג בושי םעד ןוא

 עשילננע יד ,ָאריאַאק ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןטניוװ עיינ ןעייוו

 ןכעלטנייפ א ןיא יו ,לארשי-ץרא ןיא ןעמונַאב ךיז ןבָאה ןטַאדלַאס

 ביבא-לת ןופ טָארטסינַאמ רעד זַא ,וצרעד ןעמוקעג זיא סע ,דנַאל|

 ,ןטַאדלָאס עשילגנע יד וצ ףורפיוא ןַא ןיא ,ןענָאמרעד טזומעג טָאה

 -ומדא רעניטסעלַאּפ עיינ יד ,טנייפ ןשיווצ טשינ ךיז ןענופעג ייז זַא

 -ַאב ןיא ןריציפִא עשילננע ןופ גנוטייל רעד רעטנוא עיצַארטסינ

 טָאה בושי רעד ,עטמַאַאב עשיריס ןוא עשיבַארַא ךס ַא ןופ ןענַאטש

 -עשיטרעט רעקידרעירפ רעד .גנושיוטנַא ערעטיב ַא טבעלענרעביא

 תעב ,ןדיי עשיאעטָארייא יד רַאפ ץרא ךרד טַאהעג טָאה רעטמַאַאכ

 טכעלש טלדנאהאב ןדיי יד טָאה רעטמַאַאב רעשיבַארַא רעיינ רעד

 עשילננע יד ןעוװעג ןענייז רעטעב ךס ַא טשינ .ןיימענ טפָא ןוא

 ןיא טריטנעירָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,עטמַאַאב-לַאינַאלַאק ןוא ןריציפָא

 טָאה ןעגנונעּפָאה עטקעװרעדינ טימ .גנוטכיר רעשיבַארַאדָארּפ
 ףיוא רעבָא ,"עיסימָאק עשיטסינויצ , יד טסירגַאב בושי רעד אזלַא

 ןופ ךס ַא טרעטשעצ ןַאמצייוװ .רד טָאה ופי ןיא גנולמַאזרַאפ רעד

 ךיוא טָאה רע םגה ,ןעגנונעפָאה ענעבירטעגרעביא עקיזָאד יד

 עיסערּפעד ןיא ןלַאפנירַא טשינ לָאז'מ זַא ,טנרָאװעג קיטייצכיילג
 ,שואי ןוא

 -רַאפ וצ טימַאב שיגרענע ץנַאג ךיז טָאה "םיריצה דעו, רעד
 ןוא ןענַאגרָא-רעטילימ עשילגנע יד ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןרעסעכ

 טקַאטנַאק ןקידרדסכ ַא ןיא ןענַאטשעג זיא ןַאמצייוו .רד .בושי םעד

 רע ,ָאריאַאק ןוא לארשידץרא ןיא רעבַאהטכַאמ עשיטירב יד טימ

 -אישימאסייה ןטימ ,יבנעלַא לַאשרַאמדלעפ ןטימ ףיונוצ ךיז טפערט
 טימ ןוא סנערָאל לענָאלָאק ןטימ ,טייגניו רעס ,םירצמ ןֹופ רענ

 "וואומאב עשיטסינויצ יד .טייל-רעטילימ עכיירסולפנייא ערעדנַא

 -יבסמרָא רָאיַאמ םענופ ןרָאװענ טציטשרעטנוא קרַאטש ןענייז ןעג

 ןוא רעריפנָא עשיבַארַא יד טימ ךיוא טלדנַאהרַאפ ןַאמצייוו ,רָאנ
 ןעננואימַאב עֶלַא עקיזָאד יד רעבָא .לַאזייּפ רימע םעד טכוזַאכ

 ,טפַאשרעננעק ןוא טפַאשטנייפ ןופ טנַאװ יד ןכַארבעג טשינ ןבָאה
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 רעד .םילשומ עיינ יד ןוא בושי םעד ןשיװצ ןענַאטשעג זיא סָאװ
 לַארענעג יוװ ,ןריציפָא-בַאטש עכעלטניירפ-ןדיי יד ןופ סולפנייא

 ןעוועג זיא סדיד .ה םעהדניװ לענָאלָאק ןֹוא ןָאטײלק ,פ טרעבליִג

 - עכלעוו ןופ שארב ,ןטימעסיטנַא יד ןופ העּפשה רעד יבגל ךַאװש וצ
 רעס לַארענעג ,בַאטש סיבנעלַא ןופ ףעש רעד ןענַאטשעג זיא'ס

 טָאה ?ארשידץרא ןיא עיצַארטסינימדַא עשירעטילימ יד .סלָאב יאול
 ,טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא ןטייקירעווש טכַאמעג םיריצה דעו םעד
 ןשידיי םעד רַאּפ םיבדנתמ ןריטורקער וצ טביולרעד טשינ טָאה'מ
 ןעיירפ םענופ ?ייט ַא ןדיי יד רַאפ ןבעג טלָאװעג טשינ ,ןָאינעל !

 ינופ רעכעלרעייפ רעד ףיוא ןעוועג םיכסמ טשינ ,םורד ןיא ןדָאב
 ישורי ןיא טעטיזרעווינוא רעשיאערבעה רעד ןופ גנונייל-ןטנעמַאד
 גנוריגער-לַארטנעצ רעד ייב ןצנעווערטניא ךָאנ ,ףוס לכ ףוס .םיל
 רַאפ ייס שינעביױלרעד ַא ןעמוקַאב וצ ןעגנולעג ןיא ,ןָאדנָאל ןיא
 ,גנורעייפ-טעטיזרעווינוא רעד רַאפ ייס ןוא גנוריטורקער רעד

 טניילעג רַארַאּפ ןסיורג ַא טימ ןיא 1918 ילֹוי ןט-21 םעד
 -יזרעווינוא רעמילשורי רעד רַאפ ןייטש-ןטנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג
 ךיז ןבָאה טקילײטַאב ,.(םיפוצה רה) גרַאב-סוּפָאקס םעד ףיוא טעט

 ןענייז סע עכלעוו ןשיווצ ,טסענ 6000 ךרע ןַא גנורעייפ רעד ןיא
 עליוויצ ןוא .עשירעטילימ-טנַאטנַא יד ןופ רעטערטרַאפ יד ןעוועג

 עשינעמרַא ןֹוא עשינַאקילגנַא עכיירלאצ ,יטפומ רעד ,ןדרעהַאב
 ןופ רעטערטרַאפ יד ןוא ןַאמצייוו םייח .רד :ןבָאה טדערעג ,םיחלג
 יי .ןעגנוריגער-טנַאטנַא יד

 טשינ בושי םייב טָאה גנורעייפ-טעטיזרעווינוא יד רעבָא
 טרעטיברַאפ ןעוועג זיא'מ .תובהלתה עסיורג ןייק ןפורעגסורַא
 . *"רַאמדלעפ זַא ,ןרָאװעג ריווועג זיא ןעמ ןעוו ,טרפב ,טשיוטנַא ןוא

 ןייטש-טנעמאדנופ םעד ןנייל טלָאװעג טשינ טָאה יבנעלַא לַאש

 -עג רעטייוו זיא םיריצה דעו ןופ טייקיטעט יד .םיפוצח רח ןפיוא
 -עגסיוא ךיז יז טָאה שיטילָאּפ .זָאלטכַאמ ןוא טקנערשַאב ןבילב
 שימָאנָאקע ןוא ,ןטסעטָארּפ ןוא ןצנעוורעטניא ןיא זיולב טקירד
 -וקעג רקיעב ןענייז סָאװ ,ןעננוציטשרעטנוא יד ןלײטרַאפ ןיא
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 -יצידעמ ַא ןעמֹוקעגנָא ךיוא זיא עקירעמַא ןופ ,עקירעמַא ןופ ןעמ
 -ינַאנרָא-ןעיורפ רעשיטסינויצ רעד ןֹופ) עיצידעּפסקע-ספליה עשינ
 ןוא עקנַארק יד רַאפ טעטסיילעג ליפ טָאה עכלעוו ,("הסדה, עיצַאז
 . ,רנַאל ןיא עקירעגנוח

 טכוזעג םיריצה דעו רעד טָאה ןענַאגרָא-רעטילימ יד ןגעק
 {רָאװעג םזינויצ ןרַאפ ענַאל יד זיא ַאד ךיוא רעבָא ,ןָאדנָאל ןיא ףליה
 -יוװ ןענייז ןדיי-טשינ ןוא ןדיי יד ןשיווצ ןויצ-יאנוש יד .ערעווש ַא
 -עג ייז טָאה סָאװ ,ּפַאלק ןרעווש םעד ךָאנ ןעמוקעג ךיז וצ רעד
 עּלַא טימ ךיז ןעימַאב ייז ןוא ,1917 רעבמעווַאנ ןטי2 םעד ןפָארט
 -ַאלקעד רעד ןֹופ גנוכעלקריוורַאּפ יד ןכַאמ וצ ךעלנעממוא תוחוכ
 ןעיסול ,דלישטָאר לענָאיל ןרָאטַאלימיסַא עשירעטערַאפ יד ,עיצַאר
 .םוינויצ םעד ןגעק םוטעמוא ןריגירטניא ,דנא .א סונגַאמ .,ףלָאװ
 רעכלעוו ,קורברעוװיב דרָאל םעד רענעלּפ ערעייז רַאפ ןעניוועג ןוא
 עטסערג יד טַאהעג ףילקטרָאנ גינעק-עסערּפ ןטימ ןעמַאזוצ טָאה
 טייצ רענעי וצ .גנורינער רעשילננע רעקידסלָאמַאד רעד ייב העד
 ,גנולײטּפָא-טנעירַא רעד ןופ ףעש סלא טמא ןייז ןופ קעװַא זיא
 םזינויצ ןרַאפ ןיא סָאד ךיוא .סקייס קרַאמ רעס טניירפ"ןויצ רעד
 ,גנודנעוו עקיטסנינמוא ןַא ןעוועג

 טבעלעג רעבָא ןבָאה םיניהנמ עשיטסינויצ יד ןוא בושי רעד
 -נע ךיז טעװ דלַאב זַא ,גנונעּפָאה רעטנעָאנ ןוא רעסיורג רעד טימ
 גנוטלאוװראפ-רעטילימ רעד טָאטשנא ןוא המחלמ-טלעוו יד ןקיד
 ,עיצַארטסינימדַא עליוווצ עיינ ַא ןעמוק לארשידץרא ןייק םעוװ
 ,עיצאראלקעד-רופלַאב יד ןריזילַאער ןזומ טעוו עכלעוו
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 םעד ןופ ףמאק רעד ןוא עוויסנעפַא חרומ יד (ט9

 ןַאינעל ןשידיי |

 -ַאב רעשידיי רעטשרע רעד טָאה 1918 ראורבעפ ןט-2 םעד
 טרישרַאמכרוד ,טנָארפלארשי-ץרא ןפיוא קידנעײנקעװַא ,ןָאילַאט

 ,לּפעשטייװ ןוא יטיס רענָאדנַאל רעד ךרוד ןטענָאיאב עקנַאלב טימ

 ערעדנוזַאב טימ ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענייז ןטסינָאינעל עשידיי יד |

 ףֶא רעוַאט , ןיא ,שרַאמּפָא םעד רַאפ ייז ןענייז ןפָאלשענ .םידובכ

 רעשילננע רֶאי טרעדנוה סקעז ןופ ןטנעמונָאמ ןשיווצ ,"ןָאדנַאל

 "רעד ןָאילַאטַאב ןשידיי םעד ןעמ טָאה זיײװסמַאנסיוא .עטכישעג

 זיא ס) ןטענָאיַאב עקנַאלב טימ יטיס רעד ךרוד ןרישרַאמ וצ טביול

 סנינעק םעד זַא ,רענריב רענָאדנַאל יד ןופ עינעליווירּפ עטלא ןַא

 .ענפיוא ןייק טימ יטיס רעד ןיא ןייגנירַא טשינ ןרָאט ןטַאדלָאס

 טָאה 1918 רַאורבעפ ןט-2 םעד ןופ שרַאמ רעד ,(ןטענָאיַאב עטצעז

 ,עיצַאטסעפינַאמ רעשיטסינויצ רעזעידנַארג ַא ןיא טלדנַאװרַאּפ ךיז
 עסייוו-יולב יד טרעטַאלּפעג טָאה ןטענָאיַאב ןופ דלַאו םעד רעביא |

 ןוא דיירפ טימ ,"הוקתה , טליּפשענ טָאה קיזומ-רעטילימ יד ,ןָאפ

 -ידיי יד ןעגנַאגעג ,ןעייר עטרינילּפיצסיד ןיא ,ןענייז גנורעטסייגַאב
 -רענוד ַא יוװ ןעוועג זיא רערעַײז טירש רעדעי ןוא ןטסינָאינעל עש
 ,ררעפ ןייז ףיוא ןטירעג זיא ןָאילַאטַאב ןשידיי ןופ שארב ..ּפַאלק

 .ןשידיי ןטרעטסייגַאב םעד קידנסירג ןוא קידנכַאל ,ןָאסרעטַאּפ ,לָאק

 ןייז טימ ןענַאטשעג זיא זיױהטָאר םעד רַאפ ,ןסַאנ יד ףיוא ומה

 ןָאטעגנָא ,ןָאדנָאל ןופ (רעטסיימרעגריב) ריעמ-דרָאל רעד עטיווס

 קיצרַאה טָאה ןוא םישובלמ עשירעטלַאלטימ ,עלעיציפָא ענייז ןיא

 -עטילימ םעד טָאה ?ּפעשטייװ ןיא ,ןטַאדלָאס עשידיי יד טיסרגַאב
 רעס לַארענעג רעד ןעמונעגפיוא ןָאילַאטַאב ןשידיי ןופ דַארַאּפ ןשיר
 יב יטיס ןופ געו ןצנַאנ ןפיוא .בַאטש ןייז טימ ידירקעמ ליווענ

 -נזיוט רעקילדנעצ ןסַאג יד ןיא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה ,לּפעשטייוו
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 ןקידנרישראמ םעד טסירנַאב תובהלתה טימ ןבָאה סָאװ ,ןדיי רעט

 קידנעלקַאש ,ןדיי עטלַא ,טנייוועג חחמש רַאפ ןבָאה ןעיורפ .ןָאינעל

 טָאה וויטקניטטניא ."ונייחהש , טלמרומענ ןבָאה ,דרעב עָארנ יד טימ

 "אש רעד ןופ ננוטיידאב עסיורג יד טליפענסיורא עסַאמ עשירדיי יד

 | ,טפארק-רעטילימ רעשידיידינ א ןופ גנופ

 ןעמוקעגנָא ןָאילַאטאב רעשידיי רעד זיא 1918 רַאורבעפ ףוס

 זיב ןבילבעג ָאריאַאק ייב דענַאל ןייז ןיא זיא רע ווו ,םירצמ ןייק
 -הרזמ רעשילגנע רעד ןופ גנואיינאב רעד ףיוא קידנטרַאװ ,ינוי

 -ַאב ןיא (סרעיליזיויפ לַאיַאר רעט-98) ןָאילַאטַאב רעד .,עוויסנעפָא

 טניווװעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי עשיסור רקיעב ,ןאמ 1800 ןופ ןענַאטש

 ,שזד לענַאלַאק ןענַאטשעג ויא ןָאילַאטַאב ןופ שארב .,דנַאלננע ןיא

 .ןָאסרעטַאֿפ .ה

 ןופ ןעוועג זיא ,רעדנעלריא רעשיטנַאטסעטָארּפ ַא ,ןָאסרעטַאּפ

 .סיוא ךיז רע טָאה ןרָאי רע-90 יד ןיא ךָאנ ,רעינישזניא ףורַאב

 ,אדנאנוא ןופ תונכש ןיא ןענַאבנזייא ןופ ןעיוב םייב טנכייצעג

 טבעל ךָאנרעד .גירק-ןרוב ןיא טנַאנעטייל סלא רע טפמעק רעטעּפש

 ,רעדנעל עטייוו ערעדנַא ןוא עידניא ןיא ןרָאי עשימרוטש ךרוד רע

 א טליפ ,רענעק-לעביב רעטונג ןוא רקיטנַאמָאר ַא ,ןָאסרעטַאּפ
 םייב ךיז טלעטש ןוא ,םזינויצ ןוא םוטנדיי ןֹרַאפ עיטַאּפמיס עפיט

 יד ןשיווצ ,סוּפרָאק-לוימ-ןויצ ןופ שארב גירק-טלעוו ןופ ביוחנָא

 דעכלעוו ,יקסניטָאבַאשז .לװ ןעוועג זיא ןָאילַאטַאב ןופ ןריציפָא

 םוצ טנַאשזרעס ןופ טריסנַאװַא 1918 ראורבעפ ביֹוהנֶא ןופ טָאה

 קעװַא 1917 רעמוז ןיא ךָאנ ,עודיכ ,זיא רָאדלעּפמורט .,טנַאנטייל

 טכאמעגי ,רעדנעלסיוא םֶלֵא םיא טָאה'מ .דנַאלסור ןייק ןָאדנָאל ןופ

 -לעּפמורט .עננַאר-ריציפַא ןייז ענונב סיפָא-רַאו ןיא ןטייקירעוװש

 -ךעטנוא רעטושּפ ַא ןייז וצ ןעוועג םיכסמ אמתסמ טלָאװ רָאד

 סָאװ ,םעד בילוצ ךעלגעממוא ןעוועג זיא סָאד ךיוא רעבָא ,ריציפא

 רעד ןופ ףוס םייב ,רעטעּפש .טנַאה ןייא זיולב טַאהעג טָאה רע

 דנַאלסור ןשיטעיווָאס םעד ןופ רָאדלעּפמורט זיא ,המחלמ-טלעוו

 -  ,ֿלארושייץרא ןייק קעװַא
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 טשינ זיא ריטרַאװק-טּפיוה רעריאַאק םעניא רעפסָאמטַא יד :

 ,ףעש-בַאטש ןייז רקיעב ןוא יבנעלַא ,ןָאינעל ןרַאפ קיטסניג ןעוועג

 -עדיא-שיטסינויצ  ןופ ןטלַאהעג טשינ ללכב ןבָאה ,סלָאב לארענעג

 םעניא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טלוב זיא סָאד ,"גובמוה ןשיטסילַא

 -וקעגנָא ןיא 1918 לירּפַא ןיא ,ןענַאילַאטַאב עשידיי יד יבגל סחי

 ,(ןַאמ 1800) ןָאילַאטַאב רעשידיי רעטייווצ רעד םִירצמ ןייק ןעמ

 "ורקער יד .ןדיי רענַאקירעמַא ןופ רקיעב ןענַאטשַאב זיא רעכלעוו

 "געטור סחנַּפ טריפעגכרוד ןבָאה עקירעמַא ןיא עינַאּפמַאק-סגנוריט

 שארב .ערעדנַא ןוא ןוירוג-ןב .ד ,יבצדןב .י ,ןיקריס ,נ .רד ,גרעב

 ףילָאגרַאמ רזעילא לענַאלָאס ןענַאטשעג זיא ןָאילַאטַאּב ןטייווצ ןופ

 ,ןילָאגרַאמ .טייקכעלנעזרעּפ עקרַאטש ןוא עטנַאסערעטניא רעייז ַא

 רעגנוי סלַא ןיוש ךיז טָאה ,תובוחר ןיא רענָאיּפליב ַא ןופ ןוז ַא

 םעד תעב .טומ ןוא הרובנ ןייז טימ טנכייצעגסיוא ,טסינָאלָאק

 -סיוא ןייק טרעדנַאװעגסיױא רע זיא ,ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא סיזירק

 ייטכיט ַא ןרָאװעג ,םילוגלג ענעדישרַאפ ךָאנ ,זיא רע ווו ,עילַארט

 ,ײמרַא רעשילַארטסױא רעד ןיא טנַאנטיײל ןוא ןַאמ-סענזיב רעק

 ןרעטנָאפָאװ עשילַארטסיוא ענייז טימ רע זיא גירק ןופ ביֹוהנֶא םייב

 טימ ןפָארטעגפיונוצ ךיז טָאה רע וו ,עירדנַאסקעלַא ןייק ןעמוקעג

 -נעל ַא טפמעקעג רע טָאה ןַאד .סוּפרָאק-?וימדןויצ ןופ רעדנירג יד

 ןופ עגנַאר רעד וצ ןגָאלשרעד ךיז ןוא עירדנַאלּפ ןיא טייצ ערעג

 ידנגייווש ַא ,ןַאמ רעקרַאטש ,רעסיורג ַא ,ןילָאנרַאמ ,?ענָאלָאק ַא

 -ַאגרָא רעדנצנעלג ַא ןעוועג זיא  ,סופ זיב ּפָאק ןופ טַאדלָאס ַא ,רעק

 ,"סיִאב, עשינַאקירעמַא יד ןופ רעריפ רעטסעב רעד ןוא רָאטַאזינ

 םעד ףיוא ןרָאװעג טריטורקער זיא ןָאילַאטַאב רעטירד רעד

 טיירּפַאב 1917 רעטניוו ןיא זיא רעכלעוו ,?ארשי-ץרא ןופ חטש

 ,ביבא-לת ,ופי ,םילשורי) הלשממ רעשיקרעט רעד ןופ ןרָאװעג

 רעד ןופ רעריפנָא ןוא רָאטַאיציניא רעד (.וװ .א .א הוקת"-חתּפ

 יָאק רעטנַאקַאב ַא ,יקסנַאלימס השמ ןעוועג זיא עיצקַא -תובדגחה

 -ַאװַאח) רעלעטשטפירש רעשיאערבעה ןוא תובוחר ןיא טסינָאל

 בוד ,ילאנבי ,ןָאזלענעצַאק ?לרענ םיא ןבָאה ןפלָאהעג .(ַאסומ ַאשזד
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 םירבח עקידנריפנָא ערעדנַא ןוא (ריציפֶא רעשיקרעט .וועג ַא) זַאה
 ייב ןעמוקעגרָאפ זיא עיצקַא-תובדנתה יד ."הדובעה תודחא, ןופ
 ןוא עננוי ,בושי ןצנַאגנ ןופ גנומיטש רעשיטסַאיזוטנע-קידלַאװעג ַא
 -עג ךיז טפַאהנסַאמ ןבָאה םינמית ןוא םידרפס ,טיזנכשא ,עטלַא
 -נעט רעטסעכ רעד ןעוועג זיא'ס .דודנ ןֹופ ןעייר יד ןיא ןדלָאמ
 טָאה יבנעלַא טימ ךערּפשעג ןייז ןיא .בֹוׁשי ןופ לַאירעטַאמ-ןשט
 טשינ טָאה ידלַאבירַאג , :םיבדנתמ יד ןגעוו טגָאזעג ןַאמצייוו .רד
 ךיילנוצ ןוא גנורעדנוווַאב טימ ,"ןטַאדלַָאס ערעסעב ןייק טָאהעג
 רעדיאַאק ןופ ןלַארענעג יד ןבָאה ,טפַאשטנייפ רעטמסרַאס ַא טימ
 ,ןדיי עקידלארשידץרא רעטנזיוט יד ףיוא טקוקעג ריטרַאװק-טּפיוה
 טָאה'מ .ןירַא רעייפ ןיא רָאי-חמחלמ ןטרעפ ןיא ךיז ןּפוטש סָאװ
 לכ ףוס ,ןטייקירעווש רדסכ טכַאמעג ןוא טרינַאקיש םיבדנתמ יד
 ;רָאװעג טריפעגרעבירַא םיבדנתמ עקידלארשידץרא יד ןענייז ףוס
 ,ןרָאװעג טעדליבעגסיוא שירעמילימ ןענייז ייז וו ,םירצמ ןייק
 לעגַאלַאק טשרעוצ :;ןענַאטשעג ןענייז ןָאילַאטַאב ןטירד ןופ שארב
 טָאה רעכלעוו ,דיי רעטרילימיסַא רעשילגנע ןַא) לעוימעס טירדערפ
 -ויַצ ןוא םוטנדיי םוצ טרעטנענרעד המחלמ-טלעוו רעד תעכ ךיז
 -ונע ןא ןופ רידנַאמָאק גירק ןופ ביֹוהנֶא םעד טניז קידנעייז .םזינ
 -ענ םוצ עיצַאנימָאנ יד טרַאװרעד ןלעוימעס טאה ,טנעמיגער ןשיל
 רעבירא זיא ןוא סנַאװַא ןפיוא טעטכיצרַאפ רעבָא טָאה רע ,לֵארענ
 ןַא) טָאקס לענַאלַאס ןאד .(דודנ ןקידלארשידץרא םוצ ,םירצמ ןייק
 -נַאװע ןוא ך"נת ןיא ןוטרַאפ ץנַאג ,זעיגילער ףיט ,טסירק רערעטלע
 -ירד רעד ,("םלועה תומוא יקידצ , עכעלקריוו יד ןופ רענייא ,עילעג
 טקידנערַאפ גנודליבסיוא עשירעטילימ ןייז טָאה ןָאילַאטַאב רעט
 -לֵא ןייק ןעמונעג טשינ ָאזלַא טָאה רע ,1918 טסברַאה ןיא טשרע
 טָאה עכלעוו ,עוויסנעפא-חרזמ רעטיינַאב רעד ןיא לייטנָא ןוויט
 ,1918 רעמוז ןיא ןביוהעגנָא ךיז

 -נעּפָא עשטייד יד ןכַָארבעגנעמַאזוצ ןיוש זיא טייצ רענעי וצ
 -נָא ןענייז גָאט ןדעי .עּפָארייא ןיא טנַארּפ"ברעמ םעד ףיוא עוויס
 פרונ רעד .סעיזיוויד רענַאקירעמַא עשירפ ךיירקנַארפ ןייק ןעמוקעג
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 1918 ינוי ןיא .טעמתחעג ןעוועג ןיוש זיא ּהמחלמ-טלעוו רעד ןופ

 רעד ייז ןשיװצ ןוא ,םידצמ ןופ סעיזיוויד עשילגנע יד ןענייז

 יץרא ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ,ןָאילַאטַאב רעשידיי דעטשרע

 "יירַאפ יד ןגעק עוויסנעפָא יד ןרָאװעג טיינַאב זיא'ס ווו ,?ארשי

 זיא ילוי ןיא .רעכיירטסע ןוא ןשטייד ,ןקרעט ןופ תוליח עטקינ

 דעג לייטנא טָאה'ס רעכלעוו ןיא ,םכש ייב טכַאלש יד ןעמוקעגרָאפ

 "ץרא ןייק זיא רעבמעטּפעס ביֹוהנֶא .ןָאילַאטַאב רעשידיי רעד ןעמונ

 -יזויפ לַאיַאר רעטד 39) רעשידיי רעטייווצ רעד ןעמוקעגנָא לָארשי

 -ַאטַאב עשידיי עדייב ,גנוריפ סנילַאגרַאמ רזעילא רעטנוא (םרעיִל

 זַאּפ עשינעטַארטס עקיטכיוו רעייז ַא ןעמונרַאפ ןַאד ןבָאה ןענָאיל

 -ַאב יד .חלמה םי ןוא וחירי ןופ טייוו טשינ ,ןדריה קמע ןיא עיצ

 ןענַאטשַאב זיא גנולעטש ןדריח'קמע רעשידיי רעד ןופ טייקרעדנוז

 ןצנַאג ןופ לקניוװ-ץיּפש רעד דָארג ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,םעד ןיא

 -נזַאב ַא ןעװעג ָאזלַא ןיא עיציזָאּפ עשידיי יד .טנַארּפ ןשיטירב

 ןיא ןציה עכעלקערש יד זַא ,טרפב ,עכעלרעפעג ןוא ערעווש סרעד

 ןטסעב םעד ךיוא טרעטַאמענסיוא ןבָאה חלמה םי ןֹופ הביבס רעד

 ענַאל יד ןרָאװעג זיא רעכעלרעפעג ךָאנ ,טַאדלָאס ןטסקרַאטש ןוא

 -עגרעביא ןדרי םייב תוחוכ-רעטילימ יד טָאה'מ סָאװ ,םעד בילוצ

 טָאה ,ןַאלּפ ןעמייהעג סיבנעלַא טיול ,עירעליטרַא ןָא טעמכ טזָאל

 ייב ןעמוקרָאפ טפראדעג טנָארפ ןשיקרעט םענופ ךורבכרֹוד רעד

 עשירעטילימ יד ןרָאװעג טלמַאזעגפיונוצ ָאזלַא ןענייז טרָאד ,ופי

 "ימ יד ןופ עבַאנפיוא יד .עירעליטרַא עצנַאנ יד ןוא תוחוכ-טּפיוה

 יד ןעלקיװטנַא וצ ןעוועג זיא ןדריה קמע ןיא ןעגנולײטּפָא-רעטיל

 ָאד זַא ,ןעניימ לָאז אנוש רעד ידכב ,טעטיוװיטקַא-ףמַאק עטסערג

 יר ייב .עקַאטַא-טּפוה יד רעדנעלגנע יד ֹוצ ןטיירג ןדרי םייב

 ַא רָאנ ןעוועג סָאד זיא גנוקעדד עירעליטרַא ןָא ןוא ןציה עכעלקערש

 ןבָאה ןילָאנרַאמ ןוא ןָאסרעטַאּפ .עבַאנפיוא עכעלרעפעג ןוא ערעווש

 וצ טשינ אנוש םעד רַאפ ידכב ,ןרירוװענַאמ טקישענ רעייז טזומעג

 ַא ןיא טריפעגניירַא ,לייט-טנָארפ רעייז ןופ טײקכַאװש יד ןטַארַאפ

 ערעייז ןדרי םוצ ןפרָאװעגרענירַא ןקרעט יד עקַאט ןבָאה ,תועט
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 ןענַאילַאטַאב עשידיי יד ,ןטַאמרַאה 70 ןוא תוחוכ-רעטילימ עטסעב

 -כאװש םעד יא ןטסכעלרעפענ םעד יא ןצישַאב טזומעג ָאזְלַא ןבָאה

 ערָאטַאדנעמָאק .טנָארפ ןקידלארשידץרא ןצנַאג ןופ טסנוּפ ןטס

 ייב :טרעלקרעד טלָאמעד טָאה ןַאמכַאפ רעשירעטילימ ַא ,יניקנַאיב

 -נעלַא רַאפ ןוא ןענַאילַאטַאב עשידיי יד רַאפ טקעּפסער ןצנַאנ ןיימ

 א טימ ןטַאדלָאס טקנוּפ אזא ףיוא טקישענ טשינ ךיא טלָאװ ,יב

 רעייז ַא יכנעלַא טָאה אמתסמ ,גנוראפרעד-סנירק רעקיד'םישדח יירד |

 ,'ןענָאילַאטַאב עשידיי יד ןנעוו גנוניימ עטוג

 לַארענעג םעד ןופ ןעמוקענ זיא רעבמעטּפעס ןט-19 םעד

 רעד ,ןדריח קמע ןיא תוחוכ עשיטירב עֶלַא ןופ ףעש ,רַאשטיעשט
 ןדעי רַאפ ,ןרעבָארעד ןלָאז ןעגנלײטּפָא עשידיי יד זַא ,לעפַאב

 ןלָאז ןַאד ןוא טרעש-טע-םוא ייב ןדרי ןופ גנַאנרעביא םעד ,זיירּפ

 זיא עבַאנפיוא עקיזָאד יד .ןדריח רבע ןייק ןרישרַאמ רעטייוו ייז

 -גולָאפ םיבנעלַא תודע טנָאז םעד ןגעוו .ןרָאװעגנ טליפרעד קידנצנעלג
 ּפעס 24 ןפיוא 23 ןופ טכַאנ רעד ןיא  :טכיראב-סנירק רעקיד

 "יא-|דרי םעד טרעבָארעד ןעננולײטּפָא עשידיי יד ןבָאה רעבמעט

 ןיירַא ןענייז סָאװ ,עטשרע יד ןשיווצ ."טרעש-טע-םוא ייב גנַאגרעב

 ;ענייז ,עירעלַאװַאק רעשילַארטכיױוא רעד ךָאנ ךיילנ ןדריה-רבע ןייק
 ךרוד באומ ירה יד וצ שרַאמ רעד ,ןרענָאינעל סנילָאגרַאמ ןעוועג

 ןדנוצעגנָא ןפיולטנא םייב ןבָאה ןקרעט יד ווװ ,ןנעוו ןָא רבדמ ַא

 ןיא ,ךיור ןרעווש ןוא ץיה רעכעלקערש ַא ייב ,זָארג ענעקורט סָאד

 יב ,גנוטסייל עשירעטילימ עקיטרַאסורנ ַא ןעוועג
 טקידנערַאפ עוויסנעפָא סיכנעלַא ךיז טָאה 1918 רעבָאטקָא ןיא

 זיא טנָארפ-חרזמ רעשטייד-שיקרעט רעד ,ןוחצנ ןקידלַאװענ ַא טימ

 "דנעצ ,ןריטסיזקע וצ טרעהענפיוא טָאה רע ,ןרָאװענ טרעטעמשעצ

 ןענייז לאירעטאמ-סנירק רעכייר ַא ןוא ענעגנַאפעג רעטנזיוט רעקיל

 -נעטשלופ ןיא לארשי-ץרא ,רעניז יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגניײרַא

 "רעט רעד ןופ ןרָאוועג טיײרפַאב ,טנעירָא ןצנַאנ ןטימ ןעמַאזוצ ,קיד

 0 .טפַאשרעה רעשיק

 ןראוועג ןסָאלשענ ,ברעמ ןיא ייס ןוא חרזמ ןיא ייס זיא דלַאב
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 םייב לאדשי-ץרא ןוא טנעירָא ןיא עגַאל יד (6

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ םוס

 רעד ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא 1018 רעבמעווָאנ ןט-11 םעד

 .םולש ןופ ןעוועג טייוו ךָאנ זיא טלעוו יד רעבָא .דנַאטשליטשנּפָאװ

 יד ןביירטרַאפ ןכַאנ ,טשרעהעג טָאה טנעירָא ןפיוא סרעדנוזַאב

 טרָאד ןענייז סע ,גנורעדורעצ ןוא סָאַאכ רעקידנעטשלופ ַא ,ןקרעט

 ;ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע ןשיווצ ןצַאזנגעק יד ןרָאװעג ףרַאש טלוב
 עלענַאיצידַארט יד רַאפ ןטלַאהעג רעטייוו ךיז ןבָאה ןזיוצנַארפ יד
 ףיוא ןפוראב רדסכ ךָאנ ךיז ןבָאה ןוא טנעירָא ןופ םיסּפורטוּפא
 -ַאלּפיד ןוא ןלַארענעג עשילננע יד רעבָא ,ךַאמּפָא ָאקיּפ-סקייס םעד
 .טרעייז ןופ ןזָאלוצסיױרַא טשינ ןטָאלשטנַא טסעפ ןעוועג ןענייז ןטַאמ
 וַא ןנעו טכַארטעג טסנרע ץנַאג ןבָאה ייז .רעדנעל-חרזמ יד טנעה
 -ָאטקעטַארּפ סדנַאלגנע רעטנוא ,עיצַארעדעּפ-רעדנעל רעשיבַארַא

 ךיירקנַארפ ןוא דנאלננע וליפא ןבָאה 1918 רעבמעווַאנ ןיא ,טַאר

 רעקלעפ יד וצ טסעפינַאמ ןעמַאזניימעג ַא ןבעגעגסױורַא ןעמַאזוצ
 ַא זיא'ס ןכלעוו ןיא ,עירעּפמיא רעשיקרעט רענעזעוועג רעד ןופ
 י?אװרַאפטסבלעז ןוא טייהיירפ-רעקלעפ ןנעוו ןרָאװעג טדערעג ךֹּס
 וצ ןעוועג טסעפינַאמ ןופ ליצ רעד זיא ,טנייש סע יו ,רעבָא ,גנוט
 הקולח יד ידכב ,טנעירָא ןיא רעטימענ עטנערענפיוא יד ןקיאורַאב
 טָאה ךיירקנַארפ .גנורעטש ןָא ןוא ור ןיא ןרעוו טכַאמעג ןענַאק לָאז
 -ץרא ןֹוא עיריס) "עיריס עטסינײרַאּפ, יד טגנַאלרַאפ ךיז רַאפ
 ,עיריס רעטקיניירַאפ 8 ףיוא ןעוועג םיכסמ זיא דנַאלגנע ,(לארשי
 יידנעטשרַאפ ןייק וצ .טַארָאטקעטַארּפ ןשילגנע ןַא רעטנוא רעבָא

 ןךופ ןטנענַא ןוא םיחילש עמייהעג יד ןוא ןעמוקעג טשינ זיא גנוק

 יַאב רעשיבַארַא רעד ןשיוװצ ,טריפעג ךיז ןגעק ןבָאה םידדצ עדייב
 -"נַארפ יד .עיצַאטינא עכעלטנייפ ַא ,טנעירָא ןצנַאנ ןיא גנורעקלעפ
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 -קיניירַאּפ, ַא ןופ ןעגנוזָאל יד טיײרּפשרַאפ ןבָאה ןטנעגַא עשיזיוצ
 -ַאטיגַא עשילגנע יד תעב ,ץוש סכיירקנַארּפ רעטנוא ,"עיריס רעט

 ןופ עיצַארעדעפ עכעלטַאטשרלַאנָאיצַאנ ַא טקידערּפעג ןבָאה ןרָאט

 רעד .טַארָאטקעטַארּפ סדנַאלגננע רעטנוא רעדנעל עשיבַארַא עלַא)

 טצונעגסיוא זיא ךיירקנַארפ ןוא דנַאלננע ןשיווצ ץאזננעק רעפרַאש

 עכלעוו ,ןיז ענייז ןֹוא ,ןייסוה ,ַאקקעמ ןופ ףירעש ןכרוד ןרָאװעג

 רשי עשיבַארַא יד ןשיווצ טיײרּפשרַאפ םיחילש ערעייז ךרוד ןבָאה

 עסיורג ַא רעדנעל עשיבַארַא עֶלַא ןופ ןפַאש וצ ףורפיוא םעד םיב

 ןופ קיגנעהּפָאמוא ןייז ירמנל לָאז סָאװ ,עירעּפמיא עטקיניירַאפ

 ןטסינומָאק יד ךיוא ןבָאה טייצ רענעי וצ .,ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע

 וצ ,עיצולָאװער-טלעװ דעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,ןביוהעגנָא דנַאלסור ןופ

 -ָארייא םעד ןגעק עיצַאטיגַא עכעלטפַאשנדייל ַא טנעירָא ןיא ןריפ

 ףליה רעד טימ טָאה ןַאקיטַאװ רעד ךיוא .םזילַאירעּפמיא ןשיאעּפ

 טריפעג ןרענָאיסימ ןוא ןטיאוזעי ,ןכַאנָאמ עשיליוטַאק ענייז ןופ

 רַאפ ָאזלַא ןבָאה רימ .עיצקַא עשיטילָאּפ ערעדנוזַאב ַא טנעירָא ןיא

 ,סעצעה .ןוא סעגירטניא ןופ רעייפ ןטפושכרַאפ םעד ןופ דליב ַא ךיז

 -ליטשנפָאװ ןכָאנ דלַאב טנעירָא ןיא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה סָאװ

 ןגעק עלַא ןופ םרוטש ןקיטולב א טימ טָארדעג טָאה ןוא דנַאטש

 | .עלַא

 טלייטרַאפ יבנעלַא טָאה דנַאטשליטשנּפָאװ ןכָאנ ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא-

 טימ ןפצ רעד (1 :;ןזיירק יירד ןיא םיחטש-טנעירָא עטרעבארעד יד

 -רעטילימ רעשיזיוצנַארפ רעד  ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא תוריב

 ןרָאװעג טזָאלעגרעביא זיא קשמד טימ חרזמ רעד (2 ;גנוטלַאוװרַאפ

 ;שארב לַאזייפ רימע ןטימ גנוטלַאװרַאפ רעשיבַארַא-סָאנָאטױא דעד

 .-רַא רעשילגנע רעד ייב ןבילבעג זיא םילשורי טימ םורד רעד (8

 יד ייס ."עידָאטירעט רעכעלטנייפ רעטריּפוקא ןופ עיצַארטסינימ

 !דירפוצמוא קרַאטש ןעוועג ןענייז רעבַארַא יד ייס ןֹוא ןזיױצנַארֿפ

 .-עגקעװַא 1919 ביֹוהנֶא זיא לֵאזייּפ רימע ,הקולח רעקיזָאד רעד ןופ

 ןעגנערבוצרָאפ ץנערעפנאק-סנרירפ רעד רַאפ ידכב ,זירַאּפ ןייק ןרָאֿפ
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 ןכארבעגסױא םירצמ ןיא ןענייז ?ייוורעד .תונעט עשיבַאדַא יד
 -לֵא ןַא טיירגעג ךיז טָאה טנעירָא ןצנַאנ ןיא ןוא ןעו-מוא עקיטולב
 ,דנַאטשפיױוא רעשיבַארַא-ןיימעג

 ןשיבַארַא ןשיטָאאכ ןוא ןשימרוטש ןקיזָאד םעד ןופ ןטימניא

 ,פארשייץרא ןיא בֹושי רעשידיי רעניילק רעד ןענופעג ךיז טאה ,םי

 טלייצעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןֹופ ףוס םייב טָאה רעכלעוו

 רָאנ טשינ ךַאװש ןעוועג זיא בושי רעד .תושפנ טנזיוט 80 לכה ךס
 ןוא טלייטעצ ןעוועג ךעלרעניא ךיוא זיא רע ,שיטילָאּפ ןוא שירעמונ

 ןיא ךָאנ טלמַאזרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,"תננוכמה הפסא, יד .ןכָארבעצ

 עקיטיונ יד ןפַאש וצ ןעווענ דנאטשמיא טשינ זיא ,1917 רעבמעצעד

 -יגער עשידיי, יד ןרָאװעג טשינ זיא "םיריצה דעו, רעד .טייקינייא !

 -םעשַאב רקיעב ךיז טָאה רע ,טראוװרעד םיא ןופ טָאה'מ יוװ ,"גנור
 ןוא ןקירעגנוה םעד תבוטל סעיצקַא-ספליה עלַאטנעמַאמ טימ טקיט
 -יצה דעו רעד טָאה רָאי בלַאהיַא-ןוא ייווצ ןופ ךשמב .בושי ןקנַארק

 ןרַאפ ?טירד ַא םעד ןופ ,טנופ טנזיוט 000 ךרע ןַא טכיורברַאפ םיר

 ןוא םַאזרָאּפש דימת ןעוועג טשינ זיא טּפַאשטריוו-טלעג יד .ךונח

 -עט עסיורג טָאהעג םעד ןנעוו ?ארשי-ץרא ןיא טָאה'מ ןוא טקערָאק

 עקירעמַא ןופ תוסנכה-טלענ יד ןעוו ,1919 רָאי םעד טניז טרפב ,תונ
 ךיז טָאה ץראל ץוחמ ןוא ?לארשידץרא ןיא ,ןלַאפעג קרַאטש ןענייז
 -יטילַאּפ רעכַאװש רעד ןגעק קיטירק עפרַאש ַא ןרעה טזָאלעג ךיוא
 טזייוו רע זַא ,ןפרָאוװעגרַאפ םיא טָאה'מ .דעו םעד ןופ גנוריפ רעש
 טעטיוויטקַא ןוא טיײקטנװַאהַאב עשיטילָאּפ עקיטיונ יד סױרַא טשינ
 . יד יבגל ייס ןוא עיצַארטסינימדא-רעטילימ רעשילגנע רעד יבגל ייס
 - ןעמוקעג עגַארפ רעשיבַארַא רעד עגונב זיא יקסרַאװלַאק .ח .רעבַארַא
 -געמ יד טלעפענ וצרעד טָאה'ס רעבָא ,ןגַאלשרָאפ ענעדישרַאפ טימ
 עגַאל עשיטילַאּפ יד ךיז טָאה לייוורעד ןוא .עיצַאזילַאער ןופ טייקכעל
 -ופָאװ ןכָאנ דלַאב .גָאט וצ גָאט ןופ טפרַאשרַאפ לארשידץרא ןיא
 םילשורי ןיא םילשומ עשילננע יד ייב ןענישרעד זיא דנַאטשליטש
 -עטַאק טָאה עכלעוו ,ןעלבַאטָאנ עשיבַארַא ןופ עיצַאנעלעד ַא ופי ןוא
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 "ימע עשיידיי םֹוש ןייק ןביולרעד טשינ לָאז'מ זַא ,טגנַאלרַאפ שירָאג
 7 ,לארשידץרא ןייק עיצַארג

 -ולימ עשילגנע יד זַא ,טסווועג טלָאמעד ןיוש ןבָאה רעבַארַא יד

 טימ קינייװ רעייז ךיז טנכער לארשי-ץרא ןיא עיצַארטסינימדַא-רעט

 רעד טימ טשינרָאג ןיוש ןוא ןָאדנַאֿל ןיא גנוריגער-לַארטנעצ רעד

 ןוא ןעזעג שוריפב ןעמ טָאה סחי ןקיזָאד םעד .עיצַארַאלקעד-רופלַאב

 יבנעלַא תעב ,1918 רעטניוו ןיא .טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא טליפעגנ

 רַאפ ,ןלייט-רעטילימ עֶלַא טקנַאדעג ךעלרעייפ םילשורי ןיא טָאה

 וליפא ,עלַא טנָאמרעד רע טָאה ,ןוחצנ-חרזמ םעד ןיא ?ייטנָא רעייז
 -ַאב עשידיי יד ץוחַא ,רעינעמרַא עקינייוו יד ןוא רעידניא-ברעמ יד

 - עיצַארטסינימדַא-י"א רעד ןופ קיטקַאט עכעלגעט-נָאט יד .ןענָאילַאט

 ,שיטימעסיטנַא טושּפ רָאנ ,שיטסינויצ-יטנַא רָאנ טשינ ןעוועג זיא

 ,הכאלמ-לעב ןוא רחוס ,טסינָאלָאק ןשידיי ןדעי טרינַאקיש טָאה'מ

 רעייטשרָאפ עֶלעיציּפָא יד .ןרָאװעג טפדורעג זיא "הסדה ,, יד וליפא

 גנוטכַארַאפ ענעפָא ןַא ןיזוועגסיורַא ןבָאה קלאפ-ך"נת ןשילננע ןופ

 -עג טָאה טַארטסינַאמ רעביבא-לת רעד ןעוו .ךַארּפש-ך"נת רעד יבנִל

 ןביולרעד םיא לָאז'מ זַא ,ופי ןיא גנוטלַאװרַאפ-רעטילימ יד ןטעב

 -ענ זיא ,ןטפירשפיוא עשיאערבעה טימ ךיוא סעקירטעמ ןקירדוצּפָא

 ,ןדיי יד דצמ הּפצוח עטרעהרעדמוא ןַא זיא סָאד זַא ,חבושת ַא ןעמוק
 -רַאֿפ יד טלוב ןרירטסוליא .סָאװ ,ןטקַאפ רעטרעדנוה ןריטיצ ןָאק'מ
 םילשומ עקיטלָאמַאד יד םורַא רעפסָאמטַא עשיטימעסיטנַא עטמס

 דרַאװַאה לענַאלָאק ,םילשומ עקיזָאד יד ןופ רענייא .?ארשידץרא ןיא

 ןיא ,טמירַאב ךיז טָאה ,(ופי ןֹופ רענרעוווג 1919 טסברעה טניז)
 טרעהענ טשינ לָאמנייק טָאה רע זַא ,םיריצה דעו ןטימ ךערּפשענ :ַא

 טָאה דרַאװַאה רעבלעז רעד ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב ַא סעּפע ןנעוו
 ןיא זַא ,ןריציפָא עשיזיוצנַארפ ןוא רעבַארַא רַאפ טרעלקרעד ךעלטנפע

 ןיא ייז רע טעװ ,ןדיי יד ןלַאפרעביא ןלעוו רעבַארַא יד ןעוו ,לַאפ

 -שורי ןוּפ רעשרעהיטּפיוה רעשירעטילימ רעד .ןרעטש .טשינ פי

 רעשידיי רעד ןיא טרעצנָאק ַא קידנכוזַאב ,זיא יינגַאמ לַארענעג ,םיל
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 ןציז וויטַארטסנָאמעד ןבילבעג ,םילשורי ןיא לוש-דלישטָאר ןילעווע
 "הוקתה , טליּפשעג טָאה עלעּפַאק יד תעב ,עטיווס ןייז טימ ןעמַאזוצ

 ינַא יד ןשיווצ .ןביוהענפיוא ךיז טָאה םוקילבופ עצנַאנ סָאד ןוא

 טליּפשענ טָאה ,לארשייץרא ןֹופ רעטלַאװרַאפ-רעטילימ עשיטימעסיט
 ,דמושמ ַא טגָאז'מ יו ,לעירבעג לענָאלָאק רעד לָאר עסואימ רָאנ ַא

 ןענַאטשעג ןיא ןוא קילָאטַאק רעשיטַאנַאפ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו

 -ןַאקיטַאװ עכיירסולפנייא יד וצ ןעננואיצאב עטנעָאנ רעייז ןיא

 ."רעטילימ עקידלארשי-ץרא יד טָאה גַאלשרָאפ ןייז ףיוא .,ןזיירק
 האולה ַא קנַאב רעשיטּפינערָאלננַא רעד ייב ןעמונעג גנוטלַאװרַאפ

 סלֵא טלייטרַאפ טלעג עצנַאנ סָאד טָאה ןוא טנופ טנזיוט 480 ןופ

 יז, ידכב ,ןכַאלעפ ןוא סידנעפע עשיבַארַא יד ןשיווצ האולה ַא

 ."ןטסילַאטיּפַאק עשיריי יד ןופ ןברק ַא ןלַאפ טשינ ןלָאז

 -ירב יד ןופ תועשר עקיזָאד יד ןרעלקרעד ךיז טזָאל סָאװ טימ
 -םתס יד רעסיוא ?לארשיץרא ןיא רעטלַאװרַאפ-רעטילימ עשיט
 -רעד סָאד ןעמ ןָאק ,ןוויטָאמ עשיבַארַא-ָאליפ ןוא עשידיידיטנַא
 ןבָאה רעשרעה-י"א עקיטסלָאמַאד יד סָאװ ,םעד טימ זיולב ןרעלק
 ןשיבַארַא םעד ףיוא רעכיזמוא ןוא ןקָארשרעד ױזַא טליפעג ךיז
 ןלַאטורב ַא ףיוא טּפָא ,ןעוועג בירקמ ןרעג ןבָאה ייז זַא ,"ןַאקלוװ,

 .ןעוועטאר וצ ךיז יבַא ,בושי ןשידיי ןכאווש ןוא םעניילק םעד ,ןפוא

 -ץרא יד ייב סָאװ ,טשינ רעדנווו ןייק זיא עגַאל רעקיזָאד רעד ייב

 יד זַא ,גנונייצרעביא יד ןּפַאשענ ךיז טָאה רעכַארַא עקידלארשי

 ןוא החטבה-רופלאב רעד ןופ ןרעוו רוטּפ ןייֵלַא ןליוו רעדנעלגנע

 -מוא ךרוד ייז טעוו'מ ביוא ,ןייז ןדירפוצ רעייז רַאפרעד ןלעוו ייז

 לא גנוזָאל יד ,ץורית ןקיטיונ םעד וצרעד ןרעפיל ,דנַאל ןיא ןעוד

 טימ סנייא ןראוװעג זיא (זנוא טימ זיא גנוריגער יד) "הנעמ הלוד

 טנַא יד ."דנַאל רעזנוא זיא עניטסעלַאּפ , גנוזָאל רעטייווצ רעד

 -יפימ טשילננע יד ןופ זיא רעבַארַא יד ןשיוצ עצעה עַשיטסינויצ
 א ןעמונעננָא טָאה יז ןוא ןרָאװעג טרעטשענ טשינ םילשומ-רעט
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 גנילירפ םעד טניז .עיצַאטינַא-סָארנַאּפ ןופ רעטקַארַאכ ןכעלרעפעג
 .סעיצַארטסנַאמעד-ןסַאג עשיבַארַא יד רעכיא רדסכ ךיז ןרזח 9

 עקיטולב ןייק וצ ןעמוקעג טשינ טייצ רענעי וצ זיא'ס ביוא =
 -רַאפ וצ טַאהענ רקיעב סָאד ןעמ טָאה ,לארשיד-ץרא ןיא ןשינעעשעג

 ןטייווצ ןוא (רע-28) ןטשרע םעד וצ .ןָאיגעל ןשידי םעד ןעקנַאר

 -ורד רעד םירצמ ןופ ןעמוקעגוצ טציא זיא ,ןענָאילַאטַאב (רע-89)
 -ץרא יד ןופ ןענַאטשַאב זיא רעכלעוו  ,ןָאילַאטַאב (רע-40) רעט
 טלייצעג םידודנג עשידיי יד ןבָאה ןעמַאזוצ .םיבדנתמ עקידלארשי

 יבנל ןלַארענעג עשילגנע יד ןופ סחי רעד .ןַאמ טנזיוט ףניפ רעביא

 -עג טשינרָאג דנַאטשליטשנּפָאװ ןכָאנ ךיוא ךיז טָאה ןָאינעפ םעד
 סָאד ןעמוקַאב ןבָאה ןלייט-רעטילימ ערעדנַא יד תעב .טרעסעכ
 .טכעלש ןרָאװעג םידודג עשידיי יד ןענייז ,עטסעב ןוא עטסנעש
 ףיוא טלוע-עב ןוא טרינַאקיש ייז טָאה'מ .טדיילקעג ןוא טרענרעד
 םעד ןופ ןריציפֶא עכעלטסירק ערעדנַא ןוא ןָאסרעטַאּפ .טירש ןדעי

 -ָארּפ ערעייז רעבָא ,סעכ רַאפ ךיז רעסיוא ןעוועג ןענייז ,ןָאיגענ
 עקַאט טָאה ןָאסרעטַאּפ .גנוקריוו עּפַאנק ַא טַאהעג ןבָאה ןטסעט
 ,ערעירָאק-רעטילימ ןייז טימ טלָאצַאב גנוטלַאה רעקיזָאד רעד בילוצ

 -ָאלָאק ַא ןבילבעג המחלמ רעד ןופ ףוס םוצ זיב ביֹוהנֶא ןופ זיא רע

 רעקינייו ןוא ערענניי ךס ַא תעב ,(!לַאפ רענעטלעז רעייז ַא) לענג

 טריסנַאװַא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןבָאה ןריציפא עלופטסנידרַאפ |
 עכעלטפירש ןייז ןטלַאהעג טשינ טָאה יבנעלַא .עגנַאר-לַארענעג ַא וצ

 ערַאנירב ַא ןענָאילַאטַאב עשידיי יירד יד ןופ ןדליב וצ ,החטבה
 | .שארב (ןָאסרעטַאּפ )לַארענעג ַא טימ

 -טנעירָא רעד ןופ לייט רעטסערג רעד תעב ,1919 גנילירפ ןיא
 ןיא ןכָארבענסיוא ןענייז ,טריזיליבָאמעד ןעוועג ןיוש זיא יײמרַא

 ,ןָאזינרַאג רעשילגנע רעצנַאנ רעד טעמכ .ןעורמוא ערעווש םירצמ
 -עג טקישעגקעװַא זיא ,?ארשי-ץרא ןיא ןבילברַאפ ךָאנ זיא סָאװי

 ןענַאב ןופ טייקרעכיז יד ,?ארשי-ץרא ןיא ור יד .םירצמ ןייק ןרָאװ
 עשידיי יד קנַאדַא ןרָאװעג טיהענּפָא זיא ,ןגעוו עשינעטַארטפ ןוא
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 "סעפ ןוא ןילּפיצסיד רעקראטש רעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,םידודנ

 ןוא עטנערענפיוא יד םיוצ ןיא ןטלַאהעג ,ננושרעהַאבטסכלעז רעט

 ןיא ןסַאמ עשיבַארַא עטצעקעגפיוא ןרָאטַאטינא עשיטַאנַאפ ךרוד

 ,ןָאיגעל ןשידיי םעד יבנל רַאפרעד טײקרַאבקנַאד םֹוׁש ןייק .דנַאל

 ןוא רעשיטימעסיטנַא רעד דצמ ןטרַאװרעד טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה|
  ,לארשידץרא ןיא גנוטלאורַאפ-רעטילימ רעשיטסינויצדיטנַא

 -רעדינ קרַאטש ןעוועג טלָאמַאד בושי רעד ןיא טנָאזעג יו

 ןלעיצנַאניפ ןרעווש ַא טכאמענכרוד טָאה םיריצה דעו רעד .ןגָאלשעג

 -ולח עניילק יד ,טייקיטעט ןייז טריזילַארַאּפ טָאה רעכלעוו ,סיזירק

 יסטעברַא ןוא טיונ ןטילענ טָאז דנאטשליטשנפָאװ ןכָאנ חילע-םיצ

 -עגנוה ןופ עיצַארטסנַאמעד ַא ןעמוקענרָאפ וליפא זיא'ס ,טייקיזָאל

 םילשורי ןופ ןזיירק-סננורינער יד ןיא .עזָאלסטעברַא עשידיי עקיר

 רעשיטסינויצ-ךעלרעניא רעד ןנעוו טסווועג ןעמ טָאה ןָאדנָאל ןוא

 רָאי ןיא טביירש יינָאמ לַארענעג .טייקיזָאלסטליה ןוא טייקכאווש

 "'ץהס 210018/ ;יניקנַאיֿב ערָאטַאדנעמַאק םוצ ווירב ןייז ןיא ,9

 1919 רעמוז ןיא ,("ףָאלב ַא ןכַאמ ןטסינויצ יד ,)) 2ע6 ם1011188"

 קרַאטש ךיז טָאה רע .סײדגַארב יאול טכוזַאב לארשיזץרא טָאװ

 -רעטילימ רעד ןופ סרוק ןשיטסינויצ-טנַא םעד ןרעדנע וצ טימַאכ

 רעשידיי רעד ראפ ףליה טננַאלרַאפ טָאה רע ןוא גנוטלַאוװרַאפ

 -טנעעג ננורינער רעמילשורי רעד דצמ םיא ןעמ טָאה ףיורעד .הילע

 יד תעב ,ןדיי עשירפ ןעננערבּפָארַא ןעמ ףרַאד סָאװ יצ , ;טרעפ

 ןופ תובדנ יד קנַאד א דנַאל ןיא םיֹוק ןריטעגעוו ןדיי עקיטציא

 | ,"!רנַאפסיױא

 רע וװ ,ןָאדנָאל ןייק ןרָאפעג לארשידץרא ןופ זיא סיידנַארב

 -רענע ןא ןביוהעגנָא םיניהנמ עשיטסינויצ יד טימ ןעמַאזוצ טָאז

 טָאה סָאד .ננודרינער-לַארטנעצ רעד ייב עיצקַאדץנעוורעטניא עשינ

 -עג טקישעגקעװַא ןענייז םילשורי ןייק .הלועּפ עסיוועג ַא טַאהעג

 -גורעדָאפ עשיטסינויצ יד תבוטל סעיצקורטסניא עגנערטש ןרָאווי

 -ייז רעטלַאװראפ-רעטילימ עשיטסינויצ-יטנא ןוטפ ייר עצנַאנ א .ןענ
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 יײנָאמ לַארעגעג ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ ,?ארשיד-ץרא ןופ קעוַא ןעֶנ

 זיא םילשורי ןיא םעטסיס-סגנוריגער רעד ,לעירבענ לענָאלַאק ןוא

 ןענָאק םיא לָאז'מ זא ,טלצראוװעננייא טסעפ וצ ןיוש ןעוועג רעבָא

 רעבמעווָאנ ןט-20 םעד .םיינש  רָאּפ ַא ךרוד ןרעדנע ךעלטנירג

 -ילשורי רעד טָאה ,סעיצקורטסניא רענָאדנָאל יד ךָאנ ןיוש ,9
 עסייוו-יולב יד ןעמענּפָארַא ןסייהעג סרָאטס לענָאלָאק לשומ רעט
 ןעגנָאהעגסױרַא עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד דובכל ןיא סָאװ ,ןָאפ

 | | ."םע תיב , ןיא ןרָאװע;
 טבעלענ רדסכ  ,רָאי רַאַּפ ַא טניז טָאה רעכלעוו ,בושי רעד

 ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב טציא זיא ,שואי ןוא ןעגנונעפָאה ןשיווצ

 -עפנָאק-םולש רעד ךָאנ דלַאב זַא ,ןביולנ ןשיטסימיטּפָא ,םעיינ ַא
 ;עיינ ַא גנוטלַאװרַאפ-רעטילימ רעד טָאטשנא ןעמוק טעװ ,ץנעד

 גנואיצַאב ערעדנַא ןַא רָאג ןבָאה טעװ סָאװ ,גנוטלַאװרַאפ עליוויצ

 .טָאה ןצנַאטסניא עשיטסינויצ יד ןיא ,םזינויצ ןוא םוטנדיי םוצ

 ,("רענָאשימָאקייה ,) ביצנ ןשידיי ַא ןגעוו ןדער וצ ןביוהעגנָא ןעמ

 -ורי ןיא םעטסיס-סגנורינער םעד ןרעדנע לַאקידַאר טעװ רעכלעוו

 .ןעוימעס טרעברעה ןופ ןעמָאנ רעד ןרָאװעג טנַאמרעד זיא'ס ,םילש

 לעוימעס טרעברעה
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 לַאנובירט-םולש רעלייסרעוו םעד רַאֿפ (7

 זירַאּפ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה דנַאטשליטשנפָאװ ןכָאנ דלַאב

 םעד ןגעוו ןדיישטנַא טפראדעג טָאה עכלעו ,ץנערעפנַאק-םולש יד

 םיניהנמ עשיטסינויצ יד .תוכולמ ןוא רעקלעפ ןופ ?רוג ןקידרעטייוו

 עיצקַא עשיטילָאּפ עשיגרענע ןוא עלענש ַא ןריפכרוד טזומעג ןבָאה

 לכ-םדוק רעבָא .רעשרעה-טלעוו עטלמאזראפ זירַאּפ ןיא יד ייכ

 ןעמ סָאװ ,םעד ןגעוו ןעמוקכרוד ךיז ןשיוװוצ טפרַאדעג ןעמ טָאה

 .רענַאקירעמַא יד ןופ .ץנערעפנַאק יד .ןעגנַאלרַאפ ףרַאד ןוא ןָאק

 ַא טגנַאלרַאפ טָאה (1918 רעבטעצעד) ,עיפלעדַאליפ ןיא ןטסינויצ

 ,לארשיזדץרא ןיא 1018 (ג01ענ1סת יא 411 11 קילבוּפער עשידיז

 טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא ןדיי עֶלַא זַא ,ןטלַאהעג טָאה רעטסאג .מ .רד

 ךיוא ,הכולמ רעשידיי רעד ןופ רענריב-סטַאטש ןרעוו טציא ןפרַאד

 ןופ ןרעה טלָאװעג טשינ ןבָאה ליװגנַאז ?לארשי ןוא יודרָאנ סקַאמ

 גנוניימ ערעדנַא ןַא רָאנ רעבָא ,טַאטשנדיי ַא יוװ ,שרעדנַא סעּפע

 רעריפ רעכעלטננייא רעד ,ןַאמצייוו םייח ,רד טַאהעג טָאה םעד ןגעוו

 עדער ןייז ןיא ,קיטילָאּפ רעשיטסינויצ רעקידסלָאמַאד רעד ןופ

 ןדיי יד זַא ,טנַאז'מ :טרעלקרעד ןַאמצייו .רד טָאה ,(1918 ףוס)

 ןכעשט ,ןקַאילַאּפ יד יוו יױזַא ,חכולמ ענענייא ןַא ןעמוקַאב ןפרַאד

 ,לארשי-ץרא ןיא טַאטשנדיי ַא ןנָאה ןלָאז רימ ידכב רעבָא .וו .א .א

 רעדייל רימ ןבָאה סָאד ןוא ןדיי יד ןבָאה טרָאד טשרעוצ רימ ןזומ

 עכלעוו ,עיצּפעצנָאק סנַאמצייו ףוסל עקַאט טָאה טניזעג .."טשינ

 וומ טלעוו עשיטילָאּפ יד (א :ןזעט עקידננלָאפ ףיוא טריזַאב טָאה

 !יא ןייז טעוו ןוא רבע ןיא ןעוועג זיא ?ארשיזץרא זַא ,ןענעקרענא

 ַאזַא לארשידץרא ןיא ןרעוו ןפַאשעג זומ סע (ב ;דנַאל שידיי ַא דיתע

 ײמע עשידיי עסיורג ַא ןכעלגעמרעד לָאז סָאוװ ,םעטסיס-סגנוריגער

 ןבענעגרעביא ףרַאד טַאדנַאמ רעד (ג ;עיצַאזינַאלָאק ןוא עיצַארג

 . .ןעיורטרַאפ ןטסערג םעד ןבָאה רימ רעכלעוו וצ ,דנַאלגנע ןרעוו
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 ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןעגנורעדָאֿפ עקיזָאד יד ןופ דוסי ןפיוא

 ןטימ רקיעב ןוא ןזיירק-סגנורינער עשילגנע יד טימ ןתמו אשמ ַא

 -נַארָאמעמ ןשיטסינויצ ןטשרע םענופ טסקעט םעד .רופלַאב דרָאל

 טרעברעה טלעטשענפיונוצ טָאװ ץנערעפנַאק-סנדירפ רעד רַאפ םוד

 ןשיטירב םענופ רעבָא זיא םודנַארָאמעמ רעקיזָאד רעד ,לעוימעס

 זַא ,שטנוו ןטימ ןרָאװעג ןבענעגקירוצ םוירעטסינימ-ןרעסיוא

 -שי-ץרא יד זַא ,לשמל ,םייונש עסיוועג ןריפכרוד םיא ןיא לָאז'מ

 ןזומ טשינ טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ םעד טיול לָאז גנורינער עקידלאד

 רעיינ רעד .ביצנ ןשידיי ַא ןוא טייחרעמ עשידיי ַא סיואכרוד ןבָאה

 םוצ ןרָאװעג טסַאּפעגוצ עּקַאט זיא םודנַארָאמעמ רעשיטסינויצ

 -ייז ןעננורעדָאפ עשידיי יד ןוא ,םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןופ שטנווו
 ןיא ןרָאװעג ןעמונעג טשינ זיא'ס .ןרָאװעג טריצודער קרַאטש ןענ

 בקעי :ינמזה דעו ןופ טנכייצעג) בושי ןופ םודנַארָאמעמ רעד טכַא

 רעכלעוו ,(ערעדנַא ןוא ןילרעב ,יקסנאקליוו ,יקסניטָאבַאשז ,ןָאהֿט

 -וטסָאּפ עשיטסינויצ-ךעלטַאטש -עטיירב ץנַאג טלעטשעגסורַא טָאה
 "סנדירפ רעד ייב עיציזָאּפ עשיטסינויצ יד ןקרַאטש וצ ידכב ,ןטַאל

 -עג טריפענכרוד גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ןופ זיא ,ץנערעּפנָאק

 רַאפ .גנונעוַאב-עיציטעּפ עסיורנ ַא ,טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא ןרָאװ

 עקירעמַא ןיא ןרָאװעג טלמַאזעג ןענייז עיציטעּפ רעשיטסינויצ רעד

 -עג .טנזיוט 77 דנַאלננע ןיא ,ןטפירשרעטנוא ןָאילימ רעכבלַאה ַא

 -טפירש עטמירַאב ייז ןשיווצ ,ןטסירק ייס ןוא ןדיי ייס ןבָאה טנכייצ

 עקיטכעמ יד ,דנא ןוא ןפָאשיב ,רעקיטילָאּפ ,עטרעלענ ,רעלעטש

 לייט ַא וליפא ןסירעגטימ טָאה דנַאלגנע ןיא ננוגעװַאב-עיציטעּפ

 -ַאי, יד ןשיווצ ןטסינויצ-טנַא ענעסיברַאפ עקיטציא זיב- יד ןוֿפ

 | | | | ."םידוה

 ,ןָאדנַאל ןיא טלמאזרַאפ ךיז טָאה ,1919 רַאורבעפ ןט-93 םעד

 ןופ ךורבסיוא םעד טניז ץנערעפבָאס-טלעװ עשיטסיוויט עטטשרע יד

 -נעל עַלַא טעמכ ןופ רעטערטרַאפ ןעמוקענ ןענייז סע .המחלמ רעד

 ךָאנ .ננומיטש עטסנרע ןַא טשרעהענ טָאה סע .תוכולמ ןוא רעד
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 הנחמ רעשיטסינויצ רעד ןיא ןעמ טָאה עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד

 -יוזעג ַא ןיוש זיא ?ארשי-ץרא ןיא הכולמ עשידיי יד זַא ,טניימעג

 טייטש'מ זַא ,ןרַאפרעד גנילצולּפ ןעמ טָאה טציא ןוא ,ךַאז עטרעכ

 -רַאפ ,תונעט טרעהעג ךיז ןבָאה סע .געו ןופ ביֹוהנֶא םייב טשרע

 יא ןַא טימ טַאטשנדיי ַא טגנַאלרַאפ שוריפב טשינ טָאה'מ סָאװ

 ןענייז ףרַאש סםרעדנוזַאב .ןָאפ ןוא גנוריגער רעלַאנַאיצַאנ רענעג

 ףיוא ןפוראב ךיז ןבָאה סָאװ ,בושי ןופ רענדער יד ןעטרטענפיוא

 יד רעבָא ,ץנערעפנָאק-סנדירפ רעד וצ לַאירָאמעמ םענעגייא רעייז
 -נַארָאמעמ רעֶלעיציפָא רעד לייוו ,זָאלסטכיזסיוא ןעוועג זיא קיטירק

 םיא טָאה'מ ןוא ץנערעפנַאק- סנרירפ רעד ייב ןעוועגנ ןיוש זיא םוד

 ,ןעיצקירוצ טנָאקענ רעמ טשינ

 רעד ןופ רעטערטרַאפ יד ןענייז 1919 רַאורבעפ ןטד27 םעד-

 םענופ ןרָאװעגנ ןעמונענפיוא עיצַאזינַאנרָא-טלעװ רעשיטסינויצ

 רעד ןעוועג זיא רעציזרָאפ ,זירַאּפ ןיא ?טָאר רעד10, ןקיטכעמ

 רעד ןופ זיא ָאסנַאמעלק) ןָאשיּפ רעטסינימ-ןרעסיוא רעשיזיוצנַארפ

 ילַאב ;גנוציז רעד ןיא ןעמונעג ןבָאה לייטנָא ,(קעװַא דלַאב גנוציז

 -- ןָאשיּפ ןוא עידרַאט ,דנַאלננע דצמ  רענלימ דרָאל ןוא רופ
 ןָארַאב ,ןטַאטש עטקינייראפ -- טיהאו ןוא גניסַאל ,ךיירקנַארפ

 -ער רעשינַאּפַאי רעד ןופ רעטערטרַאפ ַא ןוא עילַאטיא --- ָאנינָאס

 רעשיזיוצנַארּפ ןיא טָאלָאקַאס טדערעג טָאה טשרעוצ .גנוריג
 ייז ךָאנ .שיאערבעה ןיקשיסוא ןוא שילננע ןַאמצײװ ןַאד ,ךַארּפש

 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,ריּפַאס ערדנַא :ןעגנורעלקרעד ןבעגענּפָא ןבָאה

 יוועל ןעווליס ,טָארּפ ןוא ךיירקנַארפ ןיא עיצַאזינַאנרָא רעשיטסינויצ

 ןשיזיוצנַארפ ןופ ןעמָאנ ןיא (גנוטײל-?סנַאילַא , ןופ דילגטימ)

 ,טַארַאפ ןסואימ א ןעננַאנַאב זיא יוועל רָאטַאלימיסַא רעד .םוטנדיי

 ןענעכערוצּפָא ךיז ידכ ,לַאנובירט-םולש םעד טצונענסיוא טָאה רע

 -עטַארעג .םשה לולח ַא ןעוועג זיא ?עדער , ןייז ,ןטסינויצ יד טימ

 רעטסינימ-ןרעסיוא רענַאקירעמַא רעד עיצַאוטיס יד טָאה טעוו

 ןנַארפ רדסכ טלעטשעג םיניהנמ עשיטסינויצ יד טָאה רע .גניסנַאל
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 .תונעט סיוועל ףיוא ןרעפטנע וצ טכעלגעמרעד ייז םעד טימ ןוא !
 ן'יוועל ןבעג טלָאװעג טשינ ןַאמצייוו טָאה ,ןײגקעװַא .םייב ,רעטעּפש)

 .("!קלָאפ ןשידיי ןופ רעטערַאפ ַא טייזאריא, :קידנפור ,טנַאה יד

 ןיא רעפסָאמטַא עכעלטפַאשלזעעג ןוא עשיטילַאּפ יד זיא ללכב

 ננוניימ עכעלטנפע יד .םזינויצ ןרַאפ קיטסניג ןעוועג טשינ זירַאט

 סָאװ ,ןייז ?חומ טנָאקעג טשינ ןטסינויצ יד טָאה ,ךיירקנַארּפ ןיא
 וליפא טָאה "ןעטַאמ , ,לארשי-ץרא ןעמוקַאב וצ דנַאלגנע ןפלעה ייז

 טָאה רע רעבָא ,ןווָאלָאקָאס טימ ויוורעטניא ןרעסערג ַא טקורדעג
 םעד ןגעק גנורעלקרעד סלַאזייפ רימע טכַארבעג ךיוא קיטייצכיילג

 | | | ,םזינויצ

 .ןטיבעג לָאמ רַאּפ ַא ךיז טָאה םזינויצ םוצ גנופעטש סלאזייפ
 -צייוו .רד טימ ךערּפשעג ןטייווצ ןייז תעב ,1918 רעבמעצעד ןיא

 טָאה ,(רעצעזרעביא ןעוועג ייברעד זיא סנערָאל לענַאלָאק) ,ןענַאמ

 -יטנַא  ןייז ךָאנ .ןעגנורעדָאפ עשיטסינויצ יד ףיוא ןעוועג םיכסמ רע |

 ןבָאה ,רעטעּפש רָאי ַא ,"ןעטַאמ , ןיא גנורעלקרעד רעשיטסינויצ
 / ןוא ןטסינויצ רענַאקירעמַא עכיירסולפנייא טְדערעג ןלַאזייפ טימ

 םוצ ןבירשעג טָאה רע .הבושתב רזוח ַא ןרָאװעג רעדיוו זיא לַאזייפ

 רָאסעּפָארּפ עיצַאנעלעד רעשיטסינויצ-שינַאקירעמַא רעד ןופ רעריפ |
 -ויצ ןרַאפ סעיטַאּפמיס עמעראו טימ לופ ווירב ַא רעטרופקנַארפ

 -עלּפ עשיבַארַא עסיורג טימ זירַאּפ ןייק ןעמוקעג זיא לַאזייפ .םזינ

 יד ןֹופ ףליה רעד ףיוא טנכערעג רע טָאה ,טנייש סע יו ,ןוא רענ

 ןעו .גנולעטש עקידנקנַאװש ןייז ךיז טמענ םעד ןופ .ןטסינויצ
 -ייפ טָאה ,ןרָאװעג טשינרָאג רענעלּפ עקיזָאד יד ןופ רעטעּפש זיא'ס

 | ,םזינויצײטנַא ןייז טריטסעפינַאמ ןפָא רעדיוו לָאז

 -רָאפ ץנערעּפנָאק-םולש רעזירַאּפ רעד ףיוא ןענייז לייוורעד
 -ניא ןוא ןצנעדנעט ענעדישרַאפ יד ןשיווצ ןפמַאק עפראש ןעמוקעג

 -ליוו ווָארדואוו טסַאיזוטנע ןוא טסילַאעדיא רעסיורג רעד .ןסערעט

 ירעקלעפ ןוא םולש-טלעוו ןתמא ןַא ןגעוו טמולחעג טָאה סָאװ :,ןָאס
 רעטיב ,עקירעמַא ןייק קעװַא קירוצ זירַאּפ ןופ זיא ,גנורעדירברַאּפ

284 



 -סינויצ יד טָאה גנודנעוו עקיזָאד יד .טלפייווצרַאפ ןוא טשיוטנַא
 רַאפ עיציזָאּפ עשיט

 ,טכַאװשענּפָא סָאמ

 סיוועג ַא ןיא ,?אנובירט-םולש רעלייסרעוו =
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 רעד ווא יח-לת :םערוטש רעשיבַארַא רעד 8

 .םַארנָאּפ רעמילשורי

 םיכוסכס ןוא ןפמָאק ןעמוקעגרָאפ ןענייז זירַאּפ ןיא תעב
 רעטייוו טנעירָא ןיא ענַאל יד ךיז טָאה ,הקולח-טלעוו רעד ןגעוו
 טרעטיירברַאפ ךיִז טָאה םירצמ ןיא דנַאטשּפױא רעד .טפרַאשרַאפ
 יירג יד .טרעדורעגפיוא ןעוועג זיא טלעוו עשיבַארַא עצנַאג יד ןוא
 יז ןגעק .עיזַא-ןיילק ןצעזַאב ןוא ענַאל עקיזָאד יד סיוא ןצונ ןכ
 יד ייב ,ײמרַא עשיקרעט-לַאנָאיצַאנ ַא ַאשַאּפ לַאמעק טריזינַאגרָא
 עסיוועג דצמ .גנומיטש-םרוטש ַא טשרעה רעבַארַא עקידלארשי-ץרא
 -עג עיּפשמ ןעמ טָאה ?ארשידץרא ןיא רעשרעה-רעטילימ עשילגנע
 *םנדירפ רעד וצ ןענייז סע ןוא ןעלבַאטָאנ עשיבַארַא יד ףיוא ןעוו
 טימ ווירב ןוא סעמַארגעלעט ןגיולפעג ,זירַאּפ ןיא ץנערעפנָאק
 טָאה ךעלריטַאנ .ןעגנואארד ןוא ןעגנורעדַאפ עשיטסינויצדיטנַא
 ךיז ידכב .,זירַאּפ ןיא ןסנַאש עשיטסינויצ יד טקרַאטשעג טשינ סָאד
 רעד טָאה ענַארפ-עניטסעלַאּפ רעטלקיװרַאפ רעד ןיא ןריטנעירָא וצ

 ינוי ןיא ,לארשידץרא ןייק טקישעגסױרַא טָאר רע-10 רעלייסרעוו |
 ןופ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,עיסימאק-סגנושראפסיוא ןַא ,1919)

 -ניאַאב לארשייץרא ןיא זיא עיסימָאק יד ,רענַאקירעמַא רעטיול

 םילשומ-רעטילימ עשילגנע יד ןוא רעבַארַא יד ןופ ןרָאװעג טסולפ
 ,םזינויצ ןְרַאפ קיטסניגמוא רעייז ןלַאפעגסיוא זיא טכירַאב ריא ןוא
 -ערּפ םעד ןרָאװעג ןבענעגרעביא טכירַאב רעד רעבָא זיא קילג םוצ

 ךָאנ טָאה רעכלעוו ,טניירפ-ןויצ ןטרירַאלקעד ַא ,ןָאסליװ טנעדיז
 -סעלַאּפ , :ןזייוו ןעפיטס .רד טרעלקרעד ,זירַאּפ ןיא ןלייוו ןייז תעב

 -ַאב ןשיטסינויצײטנַא םעד טָאה ןָאסליװ ."!רעייא ןייז טעוװ עניט
 .ןבעגעג רעטייוו טשינ טכיר

 ןייק זירַאּפ ןופ ןעמוקענקירוצ לַאזייפ רימע זיא לייוורעד
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 בילוצ טרעטיברַאפ ןוא טשיױטנַא ןעוועג ןענייז רעבַארַא יד ,קשמד

 לַאזייפ .ץנערעפנַאק-סנדירפ רעד ןופ ףילרַאפ ןקיטציא זיב םעד

 טימ ,ןרריה רבע ןיא אלודבא רימע ןטימ טקידנעטשרַאפ ךיז טָאה

 ןוא םיצעוי-טנעירא עשילננע ענייז טימ ןוא ַאקקעמ ןיא ןייסוה

 וצ .ענליא ןוא עמויפ ןופ רעטסומ םעד טיול ,ןסָאלשַאב טָאה'מ
 -ַארַא רעד .ןכַאזטַאט ענעעשעג רַאפ ץנערעפנאק-סגדירפ יד ןלעטש
 ילַאזייפ טרימַאלקָארּפ ךעלרעייפ טָאה קשמד ןיא סערננאק רעשיב
 אלודבא רימע םעד ןוא ?עיריס רעטקיניײרַאֿפ , רעד ןופ גינעק םוצ
 ןעמוקענרָאפ זיא 1920 רַאורבעפ ןט-27 םעד .קַאריא ןופ גינעק םוצ
 :ןעננוזַאל טימ עיצַארטסנַאמעד עשיבַארַא עסיורג ַא םילשורי ןיא

 עשיבַארַא יד ,"ל?אזייפ נינעק רעד ןבעל לָאז , ,"ןדיי יד טימ רעדינ,

 ,ננודַײשטנַא יד ןלייאוצ טלָאװעג ןבָאה לארשידץרא ןיא רעריפנָא

 ןיא ןעלמַאזרַאפ טפרַאדעג ךיז טָאה םורַא ןכָאװ רֶאּפ ַא ןיא לייוו
 יצ ידכב ,טנַאטנַא רעד ןופ טַאר רעטשרעביוא רעד ָאמערדןַאס
 -ימדַא-רעטילימ עקידלארשי-ץרא יד .השורי עשיקרעט יד ןליײטרַאפ
 ןענייז הלשממ רעייז ןופ געט יד זַא ,טסווועג ןבָאה ןרָאטַארטסינ
 טרעברעה טימ ,עיצַארטסינימדא-ליוויצ ַא טמוק סע לייוו ,עטלייצעג
 -ַארַא ןַא ןעזעג ןרעג ָאזלַא ןטלָאװ ייז ןופ עכנַאמ .שארב ןלעוימעס
 ןיא גנוטלאװרַאפ-רעטילימ רעד ןופ ץיּפש רעד ןיא .שטוּפ ןשיב
 רעכלעוו ,סלָאב לַארענעג רעד ןענַאטשענ טציא זיא לארשידץרא
 ךָאנ ןזיװעגסױרַא טלוב םזינויצ-יטנַא ןוא םזיטימעסיטנַא ןייז טָאה
 טשינ .ןיבנעלַא ייב ףעש-בַאטש ןעוועגנ זיא רע ןעוו ,טייצ רעד ןיא
 לענַאלַאק ,םילשורי ןֹופ ?שומ רעד ןעוועג זיא םיא ןופ רעסעב ךס ַא
 ,סרָאטס

 .טָארדַאב שיזיפ ןוא טזָאלרַאפ טליפענ ךיז טָאה בושי רעד
 זיא ,ןַאמ 8000 רעביא טלייצעג ןבָאה סָאװ ,םידודג עשידיי יד ןופ
 ןופ טילּפו דירש א ןצנַאנניא ןבילבעג ,1920 ביוהנָא םייב ,טציא
 -סיוא טשינ ןבָאה ןטסינָאינעל יד ןופ ךס ַא .ןַאמ םרעדנוה ריפ
 ןוא סעיצַאקָאװָארּפ ןופ רעפסָאמטַא רעקידרדסכ רעד ןיא ןטלַאהעג
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 .ןריזיליבָאמעד קיליוויירפ טזָאלעג ךיז ןבָאה ןוא ןעגנוקידיילַאב

 ןשיוצ .ךיז ןריזיליבָאמעד וצ ןעגנוווצעג ןעמ טָאה רעדיוו ערעדנַא

 טָאה 1919 טסוניוא ןיא יקסניטָאבַאשז באז ןעוועג ךיוא זיא ייז

 ןיא ,יבנעלַא לַאשרַאמדלעּפ םוצ ווירב ַא ןבירשעג יקסניטָאבַאשז

 ןגעק סעיצַאקָאװַארּפ ןוא תופידר יד טרעדלישעג טָאה רע ןכלעוו

 ,לעפַאב רעד ןעמוקעג זיא ףיורעד הבושת סלַא .םידודנ עשיריי ידי

 ,ַארַאטנַאק ןופ רעגַאל ןיא רעבירַא לָאז יקסניטָאבַאשז טנַאנטייל ןַא

 םייב לארשידץרא ןיא ענַאל יד .ןרעוו טריזיליבָאמעד ףרַאד רע וו

 -לָאפ ןיא רעטרעו ערָאלק טימ טרעדלישעג טרעוו ,1920 ביֹוהנֶא

 ַא ןרָאװעג זיא עניטסעלַאּפ , :ריציפָא-ןאינעל ַא ןופ ווירב ןקידנג

 יד ,קיטילָאּפ רעשיטימעסיטנַא רענעכָארּפשעגסױא ןִא ןופ ץַאלּפ

 יה יד ,גנוקיטכערַאבכיילג ערַאטנעמעלע םוש ןייק טשינ ןבָאה ןריי

 זיא ,טייהרעמ רעשידיי רעסיורג ריא טימ ,םילשורי טָאטש עקיל

 -ימעסיטנַא םערטסקע ןַא ןופ טנעה יד ןיא ןרָאװעג טרעפילעגסיוא

 -ָאט ןרעו ןדיי ףיוא ןלַאפרעביא עשירעדרעמ ,טַארטסיגַאמ ןשיט

 .ןדיי רַאפ ןסָאלשרָאפ ןענייז ןזיירק ןוא טעטש עצנַאג ,טרירעל

 ןביילב ןעמָארגָאּפ-ןדיי וצ ןצעה סָאװ ,עטמַאַאב-סננוריגער עכיוה

 -ערבעה רעד וצ גנואיצַאב יד .סנטסָאּפ ערעייז ףיוא טרעטשענמוא

 טָאּפש טימ לופ זיא ןענַאגרָא עלעיציפא יד דצמ ךַארּפש רעשיא

 םוצ ןרעהעג םזינויצ-יטנַא ןוא םזיטימעסיטנַא .גנוקידיילַאב ןוא

 טימ :טריּפָאק עכלעוו ,טפַאשנטמַאַאב רעקירעדינ רעד ןיא ןָאט ןטוג

 טימי ןעמוקוצכרוד ןדייי יד ןופ וװורּפ רעדעי ,ערעכעה יד ךָאנ םעד

 "מיס עכלעוו ,ןעלבַאטָאנ עשיבַארַא ,טרעטשעג טרעוו דעכַארַא יד

 ."טפדורעג ןרעוו ,ןדיי טימ ןריזיטַאּפ

 ,לעפַאב רעלעיציפָא רעד ךיוא זיא שיטסירעטקַארַאכ רעייז

 ןשילגנע םוצ ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא 0 ץרעמ ןיא זיא רעכלעוו

 :טגָאזעג ךעלטרעוו טרָאד טרעװ סע .לארשידץרא ןיא ןָאזינרַאג

 סָאװ ,קיטילַאּפ ַא ַא עניטסעלַאּפ ןיא ןריפ זומ גנוריגער יד יו ױזַא;
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 -עקלעמַאב רעד ןופ טייהרעמ רעסיורג רעד ייב רעלוּפָאּפ טשינ זיא

 .?רעבַארַא ןוא ןדיי ןשיוװצ ןעורמוא ןטרַאװרעד ןעמ ףרַאד ,גנור

 יילשורי רעד וצ טעדנעוװעג רדסכ ךיז טָאה םיריצה דעו רעד

 ןטיירג סָאװ ,ןעמָארנָאּפ יד ןגעוו טנרָאװעג טָאה ןוא גנוריגער רעמ

 -ילימ רעמילשורי יד טָאה'מ .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןגעק ךיז

 עשיבַארַא רעטרעדנוה ןופ עטסיל א ןבענענרעביא םילשומ-רעט

 -םָארנַאּפ ענעפָא ןַא ןביירט סָאװ ,עטמַאַאב-סגנורינער עשילננע ןוא

 -עגנָא גנוריגער רעד ייב ןבָאה בושי ןופ תונעט עֶלַא יד רעבָא .עצעה
 הלָאמַאד זיא רעכלעוו ,ןַאמצייוו ,רד ,ןרעיוא עביוט ףיוא ןפָארט
 .ןוא בושי םעד טקיאורַאב טָאה ,דנַאל ןיא ןעוועג לָאמ ןטירד םוצ
 ,בושי רעד ,ןטוג םוצ ןרעדנע דלַאב ךיז טעװ עגַאל יד זַא ,טסיירטעג

 -סניא טָאה ,ןדיי עשיסור ןופ ןענַאטשַאב בור ןייז ןיא זיא רעכלעוו
 -םָארנַאּפ יד טליפעגסורַא ,ןעננוקיאורַאב עלַא ץָארט ,וויטקניט
 יד ,ץוש-טסבלעז םעד ןפַאש ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא רעפסָאמטַא
 "עג ךיז ןבָאה עיצקַא-ץושטסבלעז רעד ןופ שארב .תימצע הנגה

 ,יקסניטָאבַאשז .ז ןוא גרעבנעטור סחנּפ טלעטש

 םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא לַאפרעביא רעקיטולב רעטשרע רעדי

 ןופ ןָאזינרַאג רעשילננע רעד .לילג ןיא ,עיריס טימ טיבענ-ץענערג

 לארשי-ץרא ןופ ןופצ רעצנַאנ רעד ןוא םירצמ ןייק קעווַא זיא לילג

 ,ןסַאמ עטנפָאװַאב עשיבַארַא יד רַאפ יירפ ןוא ןפָא ןבילבעג) זיא

 -ַָאק עשידיי יד .עיריס ןופ ץענערג יד ןעגנַאגעגרעבירַא ןענייז סָאװ

 ערעייז טזָאלרַאפ ןבָאה זיירק-הלוטמ ןטָארדַאב םעד ןופ ןטסינָאל

 ןוא "ידעלנ רפכ , תוצובק ייווצ יד ןופ רעניווונייא יד רָאנ .רעטרע

 -ייז ףיֹוא ןבילבעג ןענייז שארב רָאדלעּפמורט ףסוי טימ "יח לת ,

 -רֶא ןעמ טָאה תומוקמ ערעדנַא ןיא ןוא ופי ןיא .סעיציזָאּפ ערע

 ,תוצובק ייווצ עטָארדַאב יד רַאפ עיצידעּפסקע-ספליה ַא טריזינַאג
 עטנפאוואב רעטנזיוט .טעּפש וצ ןעמוקעג ףליה יד זיא ,רעדייל
 ןיא תוצובק עניילק ייווצ יד טרענַאלַאב לייוורעד ןבָאה רעבַארַא

 -רעביא רעקיכאטטרעדנוה א ןנעק ףמַאק ןשיאָארעה ַא ןיא ,לילג
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 -מעקטימ ענייז סקעז ןוא רָאדלעּפמורט הסוי ןלַאפענ ןענייז טכַאמ

 -לעּפמורט ןוא יח-לת ןיא ףמַאק רעד .(1920 ץרעמ רעט-1) רעפ

 -ַאק עטסצלָאטש יד וצ ןרעהעג טומ רעשידלעה-רַאברעדנווו סרָאד

 ןלעו קיבייא .עטכישענ רעשידיי רעקירעיטנזיוט רעד ןופ ןעלטיּפ

 .,רעטרעוו רָאּפ עטצעל יד ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןורכז ןיא ןביילב

 ןיא טגָאזעגסױרַא טָאה רָאדלעטמורט רעקידנברַאטש רעד עכלעוו

 ,רבד ןיא, ;לילג ןיא שינרעטצניפ-טכַאנ רעשיגַארט ,רערעווש רענעי
 ."גוצרא דעב חומל בוט

 עסיורנ ַא ןפורענסיורַא ןבָאה לילנ ןיא ןשינעעשענ עקיטולב יד

 ןצנַאג ןיא רעבַארַא יד ייב ייס ןוא ןדיי יד ייב ייס גנונערפיוא

 ןעמוקענרָאפ ופי ןוא םילשורי ןיא ןענייז 1990 ץרעמ 7 םעד .דנַאל

 עכלעוו ,ןלַאזיפ דובכל סעיצארטסנַאמעד עשיבַארַא עשימרוטש

 -עג ןענייז םנחל ,רעטקַארַאכ ןשידיײ-טנַא טלוב ַא ןגנָארטעג ןבָאה

 רעשילננע רעד ייב "םיריצה דעו, ןופ ןעגנונרָאוװ עטצעל יד ןעוו

 רעשידיי רעד ןבילבעג ךיוא זיא ננוקריוו ןָא ,גנוטלַאװרַאפ-רעטילימ

 ןייק ןענייז 1920 לירּפַא ןט-2 םעד .,רעבַארַא יד וצ ףורפיוא-םולש

 -ַאב רעטנזיוט ןעמוקעגנָא גנורעייפ-הסומ-יבענ רעד וצ םילשורי

 -ַא עטצעהענפיוא יד .הביבס רעצנַאג רעד ןופ רעבַארַא עטנפָאװ

 ,"זנוא טימ זיא ננוריגער יד , ףור ןטימ ךיז טָאה עסַאמ עשיבַאר

 יירד יד ןֹופ ךשמב .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ףיוא ןפרָאװעג

 טיול םָארנַאּפ ַא ןעמוקענרָאפ זיא (לירּפַא 6 ןוא 8 ,4) געט-חסּפ
 טָאה הנגה עשידלעה יד .רעטסומ ןשיטסירַאצ ןופ םיללכ עלַא
 רעבָא ,טסײג-ףמַאק ןוא טומ ןכעלנייווענרעסיוא ןַא ןזיװעגסױרַא
 ןבילבעג וויסַאּפ ירמנל ןענייז סָאװ ,ןענַאנרָא-רעטילימ עשילגנע יד

 -עגנָא טעטיויטקַא עצנַאנ רעייז ןבָאה ,סעקישטשמָארנָאּפ יד יבנל

 -וצ טשינ סטגה יד טָאה'מ .ץושטסבלעז ןשידיי םעד ןנעק טעדנעוו

 ,םָארנַאּפ רעד ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ווו ,טָאטש-טלַא רעד וצ טזָאלעג

 ןוא ןטַאדלָאס עשילננע זַא ,ןטקַאפ ןוא ןזייװַאב ןַארַאפ ןענייז סע

 -ולב רעייז ייב סענאנילוכ עשיבַארַא יד ןפלָאהעג ןבָאה ןריציפָא
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 טיול םָארגַאּפ רעמילשורי ןופ געט יירד עקיזָאד יד .טעברַא רעקיט

 רַאפ דנַאש עקיבייא ןַא ןביילב ןלעװ ,וועינעשיק ןופ רעטסומ םעד

 -נא ,ףוסל .לארשי-ץרא ןיא טפַאשרעה-רעטילימ רעשילגנע רעד

 -סערַא רָאג ןעמ טָאה ,סעקישטשמָארנָאּפ יד ןריטסערַא וצ טָאטש
 19 טָאה טכירעג-רעטילימ רעד .הנגה רעד ןופ רעדילנטימ יד טריט
 ראי 15 וצ ןיקסניטָאבַאשז ןוא רָאי יירד וצ טליײטרוארַאפ יז ןֹופ
 יי .וכע ןיא הסיפת רערעווש

 עשירעכערברַאפ עטרעהרעדמוא יד ,םָארגָאּפ רעמילשורי רעד
 גנולייטרוארַאפ יד ,עיצַארטסינימדַא ןייז ןוא סלָאב ןופ גנולדנַאה

 םרוטש ַא בושי םייב ןפורעגסיױרַא ןבָאה ,רעקידייטרַאפ-הנגה יד ןופ

 םיתינעת טימ טריטסעפינַאמ טָאה בֹושי רעד ,רעצ ןוא ןרָאצ ןופ
 -ָארּפ עפרַאש קעװַא ןענייז ןָאדנָאל ןייק .קיירטש םעניימעגלַא ןוא

 -גנע ןופ עיסימָאק-סגנושרָאפסיױא ןַא טגנַאלרַאפ טָאה'מ ,ןטסעט

 ,םָארגָאּפ ןיא רעקידלוש רעד ,סלָאב לַארענעג ,טנעמַאלרַאּפ ןשיל

 בַאטש-טּפיוה רעריאַאק םוצ טָאה דע ,טורעגנ טשינ ךיוא רעבָא טָאה

 לָאז'מ זַא ,טגנַאלרַאפ רע ןכלעוו ןיא ,םודנַארָאמעמ ַא טקישענקעוװַא

 ןסילש ןוא ?ארשי-ץרא ןיא טייקיטעט עשיטסינויצ עדעי ןלעטשּפָא

 | ,םיריצה דעו םעד
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 ַאמער ןאס ןופ ןסולשַאב יד (9

 רעשידיי רעצנַאו רעד ןיא טָאה םָארנָאּפ רעמילשורי רעד

 -ַאּפָארּפ עשיטסיניצ יד ,קורדנייא ןכעלקערש ַא טכַאמענ טלעוו

 -- םיִמעְט עכעלדנעטשרַאפ בילֹוצ --- טייצ עצנַאנ יד טָאה עדנַאג

 יד ,לארשי-ץרא ןיא ענַאל רעכעלרעפענ רעד ןנעוו טלייצרעד טשינ

 ןוא גנילצולּפ ןעמוקענ ָאזלא זיא םילשורי ןיא םָארגָאּפ ַא ןנעוו העידי

 ,טרעטישרעד ףיט ןעוועג זיא חנחמ עשיטסינויצ יד ,טרַאװרעדמוא

 טשינ לָאמנייס ןקרעט ?עדליוו, יד ייב וליפא ךָאד טָאה סעכלעזַא

 ןעוועג ןעמ זיא ןָאדנָאל ןיא ןזיירק-סגנורינער יד ןיא ךיוא .טריסַאּפ

 ,םילשורי ןיא םילשומ-רעטילימ יד ןנעק טכַארבעגפיוא קרַאטש

 -יגער רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטסכיירסולפנייא יד ןופ רענייא

 םילשורי ןיא טייל-רעטילימ יד ,ייז ןענייז יצ , :טרעלקרעד טָאה גנור

 ןייק ןרָאװעג טקישענקעװַא ןענייז ןָאדנָאל ןופ ?!ןרָאװעג עגושמ

 ַא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב טָאה'מ ,ןעגנוזייוונא עגנערטש םילשורי

 ןעמל ,לארשי-ץרא ןיא טפַאשרעה-רעטילימ רעד וצ ףוס ןלענש

 "רַאפ-רעטילימ רעמילשורי ןיא זַא ,ןענעכייצרַאפ ָאד ןעמ זומ תמאה

 ,עטמַאַאב עלַאיִאל ןוא עקידנעטשנא ןעוועג ךיוא ןענייז גנוטלַאװ

 ןשידיי-טנַא ןלעיציפָא םעד ןגעק טריטסעטָארּפ ףרַאש ןבָאה סָאװ

 -ילָאּפ רעד ,ןענַאהצרעניימ לענָאלָאק ןעוועג זיא ייז ןשיווצ ,סרוק

 ןוא תופינח עֶּלַא ףיוא טקוקעג טשינ .ןסלָאב ןופ רַאטערקעס ,רעשיט
 -סיױרַא ןענַאהצרעניימ טָאה ,עטצעזעגרָאפ ענייז דצמ סעקנושַארטס
 ןיא ענַאל רעד ןגעװ ןטכירַאב עוויטקעיבא ןָאדנָאל ןייק טקישעג
 -ץרא ענונב ןעגנוניימ יד ןענייז אפוג דנַאלגנע ןיא .לארשידץרא
 רעקיטילָאּפ ןוא ןרָאטסינימ עכיירסולפנייא .טליײטעג ןעוועג לארשי
 ןעמענרעביא לָאז דנַאלגנע ןַא ,רַאפרעד סיואכרוד ןעוועג ןענייז
 זַא ,טגנַאלרַאפ ןבָאה רעדיוו ערעדנַא ,טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ םעד
 -עג וליפא זיא ףוסל ןוא ןלַאזייפ ןבעגרעביא טַאדנַאמ םעד לָאז'מ
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 ַאבמַא ןשילגנע םענעזעוועג םעד) יברעד דרָאל טימ עּפורג ַא ןעוו
 טַאדנַאמ םעד לָאז'מ זַא ,טהנעטעג טָאה סָאװ ,(זירַאּפ ןיא רָאדַאס

 רָאנ טַאהענ טָאה םיַלשורי ןיא םָארנָאּפ רעד .ךיירקנארפ ןזָאלרעביא

 .ןרָאטַאזינַאגרָא ענייז טרַאװרעד ןבָאה סע יװ ,ננוקריוו ערעדנַא ןַא

 טָאה ףוס לכ ףוס ,ןלַאפעגנ קרַאטש ןענייז רעבַארַא יד ןופ ןסנַאש יד

 ענונב ןעגנורעדָאפ עשיטירב יד הףיוא ןעוועג םיכסמ ךיירקנַארפ

 .לֹוסָאמ ןיא טיבעג-טפַאנ םעד ןוא טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ םעד

 יד ייב גנוציטשרעטנוא סדנַאלגנע ןבָאה טפרַאדעג טָאה ךיירקנַארפ

 ַא ןיא ,ןבָאה ןעגנורעדָאפ עשיטסינויצ יד ,ןגַארּפ עשיאעּפָאריײא

 סעיצַאריּפסַא עשילגנע יד  שילַארָאמ טקרַאטשעג ,סָאמ רעסיוועג

 | | ,טנעירָא ןיא

 יד ןביוהעגנָא ָאמער ןַאס ןיא ךיז ןבָאה 1990 לירּפַא 19 םעד
 גנולייטרַאפ רעד ןגעוו טַאר-רעבױא-טנַאטנַא םעד ןופ ןעגנוטַארַאב

 טָאה גנוטייל עשיטסינויצ יד .םיחטש עשיקרעט עטרעבָארעד יד ןופ

 עשיטסינויצ יד תכוטל עיצקַא-עדנַאגַאּפָארּפ עטיירב ַא טריפעגכרוד
 "שי תוצופת לכמ סעמַארגעלעט עשיטסינויצ רעטנזיוט ,ןטַאלוטסָאּפ

 סערדַא ןפיוא ,ָאמער ןַאס ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןענייז לאר

 .ןָאסרעק רעטסינימ-ןרעסיוא ןוא שזרָאשזד ריִאֹל רעימערּפ ןופ |
 טשינ טושּפ טָאה רע זַא ,טלייצרעד רעטעּפש טָאה שזרָאשזד דיִאל)
 טקעדַאב זיא ץלַא לייוו ,ָאמער ןַאס ןיא ָארויב ןייז ןייגכרוד טנָאקעג

 ןשילגנע ןיא .(סעמַארגעלעט עשיטסינויצ ןופ סנפיוה טימ ןעוועג

 -מרָא ןוא ליסעס טרעבָאר דרָאל טניירפ-ןויצ יד ןכָאה טנעמַאלרַאּפ

 ןעוועג עיּפשמ רדסכ טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק א ןפַאשעג רָאג-יבס
 -יפגנע יד ךיוא .םזינויצ םעד תבוטל ןרָאטסינימ עשילגנע יד ףיוא

 טקישעגסיורַא ןבָאה סעיצַאזינַאנרָא עריא ןוא ײטרַאּפ-רָאבייל עש

 -שטנווו םעד ףיוא ,סעמַארגעלעט עשיטסינויצדָארּפ ָאמער-ןַאס ןייק

 ןעמוקעג ָאמער ןַאס ןייק ןענייז גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ןופ

 -עגרעביא רעירפ םישדח רַאּפ ַא טימ טָאה רעכלעוו) רופלַאב/ דרָאל
 -עס טרעברעה ןוא (ןענָאסרעק םוירעטסינימ-ןרעסיוא סָאד ןבענ
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 עשיטסינויצ-יטנַא יד ןריזילַארַאּפ וצ ןעננולעג ייז זיא'ס .?עוימ

 ָאמער ןַאס ןייק ןבָאה ןרָאטַאלימיסַא עשיזיוצנַארפ יד) .תועּפשח

 "עג ןבעל ץנַאג ןייז טָאה רעכלעוו ,ךַאנייר ףסוי ןטלַא םעד טקישעג

 ךישממ ָאמער ןאס ןיא ָאד ךיוא טָאה ןוא םזינויצ םעד ןנעק טפמעק

 ,(הכאלמ "עקילייה , עקיזָאד יד ןעוועג

 דיִאְל דנַאלננע דצמס ,רעטערטראפ-סגנורינער יד ןשיווצ

 ףוסל ןיא ,ןארעלימ ךיירקנַארפ דצמ ןוא ןָאסרעק ןוא שזרָאשזד

 -ןטַאדנַאמ רעד ןוא לוסָאמ ןנעוו גנוקידנעטשרַאפ א וצ ןעמוקעג

 םידדצ עדייב , :ןרָאװענ ןסָאלשַאב זיא ?ארשידץרא ענונב ,עגַארּפ
 םֶּלֵא עניטסעלַאּפ ןופ גנוטלַאװרַאפ יד ןבענוצרעביא םיכסמ ןענייז

 טמיטשַאב ייז ךרוד טעוװ עכלעוו ,גנורינער רעד ֹוצ דנַאל-טַאדנַאמ ַא |

 יד ןריזילַאער וצ ןעמענרעביא טעװ גנורינעד-טַאדנַאמ יד ,ןרעוו

 טריצילבוּפ גנוריגער רעשיטירב רעד ןופ זיא עכלעוו ,עיצַארַאלקעד
 ןרָאװעג טריטּפעצקַא זיא ןוא 1917 רעבמעווָאנ ןט-2 םעד ןרָאװעג

 עלַאנַאיצַאנ א ןפַאש וצ קעווצ ןטימ ,ןעננורינער-טנַאטנַא יד ןופ

 -עגסיורָאפ זיא ייברעד .עניטסעלַאּפ ןיא קלאפ ןשידיי ןרַאפ םייח
 -ילער יד ןצעלרַאפ לָאז סָאװ ,ןעעשעג טשינרָאג טעוװ סע זַא ,ןעעז

 ןטפַאשניימעג עשידייטשינ יד ןופ טכער עכעלרענריב ןוא עזעינ

 -נַא ןיא ןדיי יד ןופ ננולעטש ןוא טכער יד רעדָא לארשיזץרא ןיא

 טלעטשעגטסעפ זיא לָאקָאטַארּפ ןלעיציפַא םעד ןיא ."רעדנעל ערעד

 ןוא ,עיריס רעביא טָאדנַאמ םעד טמוקאב ךיירקנארפ זַא ,ןרָאװעג

 עימַאטַָאּפָאזעמ .ןוא לארשיזץרא רעביא טַאדנַאמ םעד דנַאלננע

 - םישרח יירד זיא ָאמער ןַאס ןופ ךַאמּפִָא רעקיזָאד רעד ,(םירהנ םרא)

 רעד טימ גארטראפ-סנדירפ םעניא ןרָאוװענ ןעמונעגניירַא רעטעּפש

 ,רוועס ןיא ייקרעט

 טלדנַאהרַאפ םיגיחנמ עשיטסינויצ יד ןבָאה ָאמער ןַאס ןיא

 -ער םעיינ ַא לארשייץרא ןיא ןריפנייא ןנעוו שזרָאשזד דיִאְל טימ

 -ןויצ רעקיטכירפיוא ןַא ,רעימערּפ רעשילננע רעד .םעטסיס-סגנורינ

 -ננלָאפ טימ ןלעוימעס טרעברעה וצ טעדנעוועג ךיז טָאה ,טניירפ
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 טדערעג ליפ ןבָאה ךיא ןוא ןָאסרעק .רופלַאב, :רעטרעװ עקיד
 -יא רעד וצ ןעמוקעג ןענייז רימ ןוא ,לארשי-ץרא ןוא ךייא ןגעוו
 שטנעמ ַא קיטיונ זיא גנוטלַאװרַאפ רעיינ רעד רַאפ זַא ,גנוגייצרעב

 ריא .םייח רעלַאנָאיצַאנ-שידיי רעד רַאפ עיטַאּפמיס רעפיט ַא טימ
 ןענַאמצייװ טימ ךיז ןענעגעזעג םִייב "!שטנעמ רעקיזָאד רעד טנעז -
 טָאה טציא , :טגָאזעג םיא וצ שזרָאשזד דיִאֹל טָאה ,ָאמער ןַאס ןיא |

 םעד ןעניוועג וצ ךַאז רעייא זיא'ס ,טרַאטס רעייַא ןעמוקַאב ריא

 | | "!ףיול-טעוו

 רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ןבָאה ָאמער ןַאס ןופ ןסולשַאב יד
 "רעד טָאה עכלעוו ,גנורעטסייגַאב עשימרוטש ַא ןפורעגסױרַא טלעוו

 -רער עשיטסינויצ .עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןופ ןטייצ יד טנָאמ
 םולח סלצרעה זַא ,ןעגניטימ עכעלרעייפ ףיוא טרעלקרעד ןבָאה רענ

 ןיא זיא עיטנַארַאג רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא טימ טַאטשנדיי א ןגעוו

 -נַאקַאב ַא ,לעווייפ דלָאטרעב .ןרָאװעג טכעלקריװרַאּפ ָאמער ןַאס
 -טימ רעטנעָאנ סנַאמצייוו ןוא רעלעטשטפירש רעשידיי-שטייד רעט

 יד טקידנעעג ךיז טָאה ןָא טנייה ןופ , :טרעלקרעד טָאה רעטעברַא
 ."ןרָאװעג טכיירגרעד זיא ליצ ןייז לייוו ,םזינויצ ןופ ץנעטסיזקע

 םנה ,ןעוועג סיורג דיירפ יד זיא בושי ןקידלארשי-ץרא םייב ךיוא

 טימ טשימעג דיירפ ַא ןעוועג סָאד זיא ,תונויסנ ערעטיב יד ךָאנ
 ענעי ןיא טָאה יקסנאלימס השמ .םזיציטּפעקס ןופ עזָאד רעסיורג ַא

 ןעגנונעפאה ענעבירטעגרעביא יד, :"ץראה, ןיא ןבירשעג געט

 ַא וצ ןעוועג םרוג רעטעּפש ןבָאה עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ךָאנ

 טשינ ןלעװ ןעגנוביירטרעכיא עיינ עקיטציא יד ךיוא ןוא שואי

 ןיא טלמַאזרַאפ טָאה סלָאב לַארענעג ,"הכרב עסיורג ןייק ןעגנערב

 רעד ןופ ןטנַאטנעזערּפער יד ןוא עטמַאאב יד ץַאלַאּפ-סגנוריגער

 טנעיילעגכרוד ייז רַאֿפ טָאה ןוא גנורעקלעפַאב רעקידלארשי-ץרא

 ןעמונעגפיוא סָאד ןבָאה עטמַאַאב יד .ָאמער ןַאס ןופ ןסולשַאב יד

 ןוא תובהלתה רערעדנוזַאב ַא ןָא ןֹדיי יד .ענימ רערעיוז-סיז ַא טימ

 ןוא רָאלק עלַא רַאפ רעבָא זיא סנייא ,ןטסעטָארּפ ןא רעבַארַא יד
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 "לב ןֹוא סעיצַארטסנַאמעד עשימרוטש טימ זַא ,ןרָאװעגנ ךעלטייד

 עשיטסינויצײטנַא יד ,ןוטעגפיוא טשינרָאנ ןעמ טָאה םישעמ עקיט

 טציא טָאה לארשיזץרא ,ןכָארבעגנעמַאזוצ ןכָל זיא עצעה-םָארנַאּפ

 גנוטלַאװרַאפ-רעטילימ יד .הפוקת-סגנַאנרעביא ןַא טכַאמענכרוד

 ךָאנ זיא גנוטלַאװרַאפ-ליװיצ יד ןוא ןייגקעװַא םייב ןטלַאהעג טָאה

 ,טייצ:תושמשה-ןיב ַא ןעוועג זיא'ס .ןעמוקעגנָא טשינ לייוורעד

 ןיא ענַאל עשיטילָאּפ יד טרעסעבענ ךס ַא ךיז טָאה סלַאפנדעי רעבָא

 ןרָאװעג טרימַאלקַארּפ לעיציפא זיא עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד :דנַאל

 ףיוא ןיד קסּפ רעד ,םיפוצה רה ןפיוא ץַאלַאּפ-סננוריגער םעניא

 ,ןרָאװעג טרעדלימענ זיא םירבח-הנגה ענייז ןוא ןיקסניטָאבַאשז

 טשינ גנוטלַאװרַאפ-רעטילימ יד ןיא יונש ןכעלטנורג ַא וצ רעבָא

 -בנה תפסא יד זַא ,טזָאלרעד טשינ ,?שמל ,טָאה יז ,ןעוועג קיאעפ

 ךיז לָאז ,1920 יַאמ ןיא ךָאנ ןראוועג טלייוועג זיא סָאװ ,םירח

 רעצנַאג רעד ןיא הנחמ עשיטסינויצ יד ןוא בושי רעד .ןעמוקפונוצ

 םוצ זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב זיא'ס ןעו ,טבעלעגפיוא ןבָאה טלעוו

 טרעברעה ןרָאװעג טרינימָאנ זיא לארשידץרא ןֹופ רַאסימָאק-ךיוה

 ןעגנונעּפָאה עסיורג ןענַאטשטנַא רעדיוו ןענייז בושי םייב .לעויעמס
 ןסקאוועג זיא רעבַארַא ןוא עטמַאַאב עשיטסינויצײטנַא יד ייב ןוא

 ףיוא טרַאװעג םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ טָאה לארשידץרא ,דחּפ רעד

 .ןוילעה ביצנ ןשידיי-שיטירב ןטשרע ריא
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 גנונעװַאב עשיטסינויצ יד ןוא םוטנדיי סָאד 0
 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 טָאה ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ ףוס םייב ,8 רעבָאטקָא ןיא

 עיצַאזינַאנרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ עלַארטנעצ רעגַאהנעּפָאק יד

 ןיא ,טסעפיגַאמ רעגַאהנעּפָאק םענעפורעג ױזַא םעד ןבעגעגסיורַא

 -טלעוו ןופ ןעגנורעדָאפ-טּפיוה יירד טרימַאלקָארּפ טָאה יז ןכלעוו

 ;קלָאפ ןשידיי ןרַאפ םייה עלַאנַאיצַאנ סלַא לארשידץרא (1 :םוטנדיי

 עלַא ןיא ןדיי ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג עשיטקַאפ ןוא עשידירוי (2

 רעלַאיצַאס ,רעלערוטלוק ןיא עימָאנַאטױא עלַאנַאיצַאנ (83 ;רעדנעל

 יד ןיא ננורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאפ טכיזניה רעשיטילָאּפ ןוא

 ,רעדנעלדַארָאּפסַאיד

 טָאה ןעגנוזָאל-טּפױה יירד עקיזָאד יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא
 יד ןיא קיטילָאּפ עשידיי ןוא עשיטסינויצ יד טלקיװטנַא עקַאט ךיז !

 ןצונַאב סָאד זיא ךעלטננייא ,המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע

 "שידי, ןוא "שיטסינויצ , ;רוטַאלקנעמָאנ רעטלּפָאד ַא טימ ךיז

 -יא ןעוועג סָאד ןענייז רימת טעמכ לייוו ,ךַאז עקירעביא ןַא ןרָאװעג

 -סינויצ יד זיא שיטילָאּפ ייס ןוא קיטסיינ ייס ,ןפירגַאב עשיטנער

 ףיוא קירנרינימָאד ןרָאװעג ןבעל ןשידיי ןיא טפַאשרעהרָאפ עשיט

 עטצעל יד תעב ןיוש טָאה סָאװ ,עיצַאלימיסַא יד .עיניל רעצנַאג רעד

 ,הוכ ןוא םענרַאפ ןקילָאמַא ריא ןריולרַאפ ,המחלמ רעד רַאפ ןרָאי

 יד .ןרָאװעג טעטכינרַאפ ירמנל טעמכ םרוטש-טלעוו םעניא זיא

 -ימעסיטנַא רעקידנסקַאו רעד ןוא ןנַארפ עלַאנָאיצַאנ עטפרַאשרַאפ

 -ימיסא רעד ןופ טָארקנַאב םעד ןזיװַאב טלוב ןוא רָאלק ןבָאה םזיט
 ךָאנ זיא סָאװ ,םזינויצ רעד .קיטקַאט ןוא עינָאלָאעדיא רעשירָאטַאל

 ךס ַא ךרוד ןרָאװעג טכַארטַאב ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע

 .ךָאנ טציא זיא ,עיפָאטוא עקידהנושמ ַא סלֵא ןריי-טשינ ןוא ןדיי
 -לַאער ַא ןרָאװעג גנונעקרענא-תוכולמ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רער
 -ָאטולּפ יד וליפא טרינָאּפמיא טָאה עכלעוו ,ךַאזטַאט עשיטילָאּפ

 ,עמַארייא-ברעמ ןיא ןזיירק עשירָאטַאלימיסא-שידיי עשיטארק
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 םָאד טרעטישרעד ףיט טָאה םוטנדי ןשיסור ןופ עידעגַארט יד

 עיצולָאװער יד ,ןַאעקַא ןופ ןטייז עדייב ףיוא קלָאפ עשידיי עצנאג
 עכעלרענריב עקידנעטשלופ א ןבענענ םוטנדיי ןשיסור םעד טָאה

 דרב א ראפ דוסי םעד קיטייצכיילנ קידנפַאש ,גנוקיטכערַאבכיײלג

 ,ןלאוואמוד עטצעל יד ייב .,עימָאנָאטױא רעשידיידלַאנָאיצאנ רעט

 ןדיי עשיסור יד ןופ ,צָארּפ 90 ןבָאה ,גנורינער-יקסנערעק רעד תעב

 -לַאנָאיצַאנ עשידיי .ןטַאדידנַאק עשיטסינויצ יד רַאפ טמיטשעג

 רעשיטסינויצ רעטנוא עניארקוא ןוא דנַאלסור ןיא ןעגנולמַאזרַאפ

 (טנעדיזערּפ ןעוועג ןיקשיסוא ,מ .מ זיא עניארקוא ןיא) גנוריפנָא

 ,רענעלּפ עשיטילָאּפ-לַאנָאיצַאנ עקינוצסיורג טרימַאלקָארּפ ןבָאה
 "שינארט א ןעמוקסאב דלאב ןבָאה ןעגננונעפָאה עשיטנַאגיג יד רעבָא

 -עדיּפע ,רעננוה ןופ סָאַאכ ןכעלקערש םעד ןיא .גנודנעוו עקיטולב

 ןרָאװעג טריניאור קיטסיינ ןוא שיזיפ זיא ,גירק-רעגריב ןוא סעימ

 יד ,םוטנדיי-טלעוו ןופ ןינבו ןינמ בור רעד ,םוטנדיי עשיסור סָאד

 ןיא המוא רעשידיי רעצנַאנ רעד ןופ גנונעפָאה ןוא עציטש עסיורג

 ןקילָאמַא ןופ תוברוח יד ףיוא ,לארשי-ץרא ןיא ןוא ערָאּפסַאיד רעד

 .-רַאפ יד טכַאמ עטקנערשַאבמוא ןַא ןעמוקַאב ןבָאה חוכ ןוא ץנַאלג

 -ימָאק יד ,רוטלוק רעשיאערבעה ןֹוא םזינויצ ןופ רענגעק ענעסיב

 ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ייב עיצקעס רעשידיי רעד ןופ ןרַאס

 יקוא ןופ ?רונ רעד ןעוװעג זיא שינַארט סרעדנוזַאב .(עיצקעסוועי)

 עגנַאל ַא טרעיודעג ָאד טָאה גירק-רעגריב רעד ,םוטנדיי ןשיניאר

 ענעדישרַאפ יד ןופ הלשממ יד טרעדנעעג ךיז טָאה רדסכ ,טייצ
 עשיניאארקוא ןוא עשיאאדראוונסייו יד .ןעננוריגער ןוא תונחמ

 יד ןיא ןבָאה סעדנַאב-רעטילימ עטריזיכרַאנַא ןוא עדליוו ,תולייח
 "עג ןוא טעוועבארעג שילַאיטסעב ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי

 יחצור רעד ןסקאוועג זיא טולב םענעסָאגרַאפ םעד טימ .טעדרָאמ
 רעקיטומ רעד זיא ,רעדייל ,סעדנַאב-םָארנַאּפ יד ןופ טעּפמיא רעש

 ,טייקנבעגנענרעביא רעשידלעה רעצנַאנ ןייז ייב ,ץושטסבלעז רעשידיי

 ,עילַאװכ-םָארנָאּפ עקידארומ יד ןטלַאהוצפיוא ןעוועג תלוכיב טשינ

 עשיחצור יד ןופ ןלַאפעג ןענייז עניארקוא ןיא ןדיי טנזיוט 0
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 קירעשט .ַא ןופ ןויכרַא ןופ -- קילבוּפער רעשיניארקוא
 ָא

 ,ָאוװייךיא רעוו

 / דוסי ןפווא

 טיוא רעד ןופ
 ָא כָא ר

 ע ד ןיִא עימָא
 ר

 טנ

 ד רעטגוא ,1918 רעבצמעװַצאב

1 

 יוראפ םע

 ןילשיסוא .מ ןופ ץ

 ןיא ,טציק

. 

 ידריר יד

 פ .עלַאגָאיצַאג עט

 ןיא ןעמוץעגרַאּפ ,עגיארקוא ןיא גנולמַאזרמ

: 



 טביורַאב ןוא טעדנווורַאפ ןענייז ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה .טנעה
 7 יי ,ןרָאװעג

 זיא ,םוטנדיי ןשיניארקוא ןופ עידעגַארט רעקיטולב רעד יבגל
 תופידר עשידיי-יטנא יד ןופ קורדנייא רעד ןרָאװעג טכַאװשענּפָא
 ןליוּפ ןיא .עּפָארײא-לַארטנעצ ןוא -חרזמ ןיא רעדנעל ערעדנַא ןיא
 ןלַאפרעביא עקיטולב ןעמוקעגרָאפ 1918 טסברעה םעד טניז ןענייז
 זיא רעטסנרע רעד עכלעוו ןוֿפ ,ננורעקלעפאב רעשידיי רעד הףיוא
 -ֿליוו ןיא ןוא (1918 רעבמעווָאנ) גרעבמעל ןיא םָארנַאּפ רעד ןעוועג
 תופידר-ןדיי ןענייז תוכולמ ערעדנַא ןיא ןוא עינעמור ןיא ךיוא .ענ
 טסקַאו דנַאלשטייד ןוא ךיירטסע ןיא ,גנוניישרעד עטפָא ןַא ןרָאװעג
 -םָארנַאּפ םענעפָא ןַא טגָארט ןוא גנוגעװַאב עשיטימעסיטנַא יד
 -לַארטנעצ ןוא -חרזמ ןיא רָאפ טמוק קיטייצכיילג ,רעטקַארַאכ
 סָאו ,עיצַאנימרעטסקע עכעלטּפַאשטריװ עשיטַאמעטסיס ַא עּפָאריײא
 -לעזעג רעד ןֹופ ייס ןוא הכולמ רעד ןופ ייס טריפעגכרוד טרעוו
 םוצ טלוב סרעדנוזַאב טמוק טײקמירָארַאפ עשימָאנָאקע יד ,טפַאש
 המחלמ רעד ךָאנ טציא זיא סָאװ ,םוטנדיי ןשיליוּפ םייב קורדסיוא
 ,עּפָארייא ןיא רעטנעצ רעשידיי רעטסערג רעד ןרָאװעג

 ןיא םוטנדיי עשיסור סָאד תעכ ,הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא
 זיא ,ןרָאװעג טריזירעּפוּפ זיא םוטנדיי-חרזמ סָאד ןוא טריניאור
 -רַאפ ןוא רעסיורג ַא ןסקאוועגסיוא ,עקירעמא ןיא ,סוניקואל רבעמ
 ייס ןֹוא שיטיִלֶאּפ ייס ןיא רעכלעוו ,בושי רעשידיי רעכעלגעמ
 עציטש ןוא ףליה רעקידרדסכ ןופ לאווק ַא ןרָאװעג ךעלטפַאשטריוו
 -ַָאטסיה רעד ןגעוו ןבירשעג ןיוש ןבָאה רימ .םוטנדיי-טלעוו ןרַאפ
 רעד .טייצ-חמחלמ רעד ןיא םוטנדיי רענַאקירעמַא ןופ לָאר רעשיר
 -םעמ יד ןעוועג זיא 1918 רָאי ןיא סערגנָאק רעשידיי-שינַאקירעמַא
 .סערננַאק רעלעזאב םעד טניז עיצַאטסעּפינַאמ עשידיי עטסקיט
 "עטימאק ןשויבירטסיד טניִאשזד רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס
 עשידיי יד רַאפ טָאה רעכלעוו יי 1011 10181ע180110 (101211100

 -עג ,װו .א ,א לארשיזץרא ,ןליוּפ ,עניארקוא ןיא סעיצקַא-ספליה
 .(רַאלָאד ןאילימ 40 ךרע ןַא 1920 עדנע זיב) םימוכס עסיורג טלמַאז
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 םעניא ןרָאװעג טנכייצעגנָא ןענייז סָאװ ,ןעינילטכיר יד טיול !

 -רענע ןוא עטיירב ַא טלקיווטנא ךיז טָאה ,טסעפינַאמ רעגַאהנעּפָאק

 ןוא עכעלרעגריב יד רַאפ ףמַאק םעניא טייקיטעט עשיטסינויצ עשינ

 עסיורג עלַא ןיא .םוטנדיי-ערָאּפסַאיר םענופ טכער עלַאנָאיצַאנ

 זירַאּפ ןיא .וטַארילַאנָאיצַאנ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז םיבושי עשידיי

 ןופ ןטַאגעלעד טלמַאזרַאפ ץנערעפנאק-סנדירפ רעד ייב ךיז ןכָאה

 סערגנַאק ןשידיי-שינַאקירעמַא ןופ ןוא ןטַאר-לַאנָאיצַאנ עשידיי עלַא

 עשידיי ןופ טעטימָאק , םעד ןּפַאשעג (1919 ץרעמ ןיא) ןבָאה ןוא

 ' 46 00ז0116 468 6810 8 ןטזטס8 88 06 יסעיצַאגעלעד

 -לַארענעג ןוא רָאטַאזינַאגרַָא רעד 12 6021616006 606 12 תגוצ 2.

 הץטּבָאמ ןָאעל ןעוועג זיא טעטימָאק ןקיזָאד םעד ןופ רַאטערקעס

 םוידיזערּפ םוצ .ק .א ןשיטסינויצ ןופ דילגטימ רעטנענימָארּפ ַא

 רעשיטסינויצ רעד ןופ רעציזרָאפ) קעמ .י רעטכיר :טרעהעג ןבָאה

 -עמַא ןופ טנעדיזערּפ) לַאשרַאמ יאול ,(עקירעמַא ןיא עיצַאזינַאגױא

 -סינויצ .יד תעב .ןָאלָאקָאס .םוחנ ןוא (סערגנָאק ןשידיי-שינַאקיר

 "נָאק-סנדירפ רעד ייב ןריפוצכרוד טימַאב ךיז טָאה גנוטייל עשיט'

 ךיז טָאה ,לארשידץרא ענונב ןעגנורעדָאּפ עשיטסינויצ יד ץנערעפ

 ןיא לָאז'מ זַא ,טימַאב "סעיצַאגעלעד עשידיי ןופ טעטימָאק , רעד

 -לַארטנעצ ןוא -חרזמ ןיא תוכולמ .יד טימ ןכַאמּפָא-םולש יד

 -נוא ןריטנַארַאג ןלָאז סָאװ ,ןעגנומיטשַאב ןעמענניירַא עּפָארייא

 רָאיצַאנ ןוא עכעלרעגריב יד ,דנוב-רעקלעפ ןופ עיצקנַאס רעד רעט

 סָאד .רעדנעל עקיזָאד יד ןיא םיטועימ .עשידיי יד ןופ טכער עלַאנ

 | .ןעגנולעג סָאמ רעסיורג ַא ןיא עקַאט זיא

 .טימ ןוא תוכולמ-חרזמ יד טימ ןנַארטרַאפ- סנדירפ יד ןיא :

 ,ןעגנומיטשַאב ןרָאװעג ןעמונעגניירַא ןענייז ןרַאגנוא ןוא ךיירטסע

 יָאיצַאנ ןוא עכעלרעגריב גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןרעכיז סָאװ

 רעד ןופ ןטלַאהעגסױא ןלוש-טעטיראנימ ענענייא ,טכער עלַאנ |

 "סעיצַאגעלעד עשידיי ןופ טעטימָאק, רעד .וו .א .א ור-תבש ,הכולמ |

 רע ,קלָאפ ןשידיי ןופ טפַאשרעטערטרַאפ עלעיציפא יד ןרָאװעג זיא|

 ןגעק ןעגנוריגער עשיאעּפָארייא יד ייב טרינעוורעטניא .טּפֶא טָאה
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 1020 טסוניוא ןיא ןזיא וויטַאיציניא ןייז ןופ ,תופידר עשידייייטנַא

 ,ץנערעּפנַאק ספליה-טלעװ עסיד יד דַאבסלרַאק ןיא ןעמוקענרָאפ

 -שידיי יד ןעוועטאר וצ עבַאנפיוא יד טלעטשעג ךיז טָאה עכלעוו

 רעד .עּפָארײא-לַארטנעצ ןוא -חרזמ ןיא ץנעטסיזקע עשימָאנָאקע

 םעד טרינַאּפָארּפ ךיוא טָאה ?סעיצַאנעלעד עשידיי ןופ טעטימָאק ,

 ןיוש זיא רעכלעוו ,סערגנָאק-טלעװ ןשידײרײמעגלַא ןַא ןופ קנַאדעג

 -ושי עשידיי יד ןשיווצ ןעוועג רעֶלוּפָאּפ קרַאטש המחלמ רעד תעב

 טָאה עדנַאנַאּפָארּפ רעקיזָאד רעד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא .םיב

 -ױמָאק ַא טלייוועג 1090 ילוי ןיא ץנערעפנַאק-רָאי עשיטסינויצ יד

 -רָאפ ענַאלטנורג רעשיטַארקַאמעד ףיוא טפרַאדעג טָאה סָאװ ,עיס
 -עג טָאה סערגנָאק רעד ,סערגנָאק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןַא ןטיירַאב

 קיטייצכיילג .םוטנדיי-טלעוו ןופ ץנַאטסניא עטסכעה יד ןייז טלָאז

 טצעזעגנעמַאזוצ) ?סעיצַאנעלעד עשידיי ןופ טעטימאק , רעד טָאה

 ןביילב טפראדענ (ןטָאר-לַאנָאיצַאנ עשידיי עלַא ןופ ןטַאגעלעד ןופ

 רענרעדָאמ ןימ א ,דנוב-רעקלעפ םייב טפַאשרעּפרעק עליבַאטס ַא

 / .באטשסאמ-טלעוו ןיא תוצראה דעו

 ,,סעיצַאנעלעד עשידיי ןופ טעטימָאק , םייב זירַאּפ ןיא יוװ

 -קַא ןוא ויטַאיציניא עצנַאג יד רעדנעל ענלצנייא יד ןיא ךיוא זיא

 עשידיי יד ןיא ,ןטסינויצ יד ןופ טנעה יד ןיא ןנעלעג טעטיוויט

 עלַא ייב ,סעיצַאמרָאפ-ץושטסבלעז עשידיי יד ןיא ,ןטַאר-לַאנָאיצַאנ

 ןטסינויצ יד ןענייז סעיצקַאספליה עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ

 עכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןופ רעריפסיוא ןוא ןרָאטַאיציניא יד ןעוועג

 יד ןיא ןדיי ןופ טפַאשרעטערטרַאפ עשירַאטנעמַאלרַאּפ יד ,ןטעברַא

 -ֹויִצ ןופ ךעלסילשסוא טעמכ ןענַאטשַאב זיא רעדנעל ענעדישרַאפ

 דענג טלייוועג ןלאװ-עטנַאוטיטסנָאק יד ייב ןענייז ןליוּפ ןיא .ןטסינ

 4 ערעדנַא יד) .ןטסינויצ 7 -- ןטַאטוּפעד עשידיי 11 ןופ ןרָאװ

 .("הדונא , יד ןוא ?"ןטסיקלָאפ , יד טריטנעזערעּפר ןבָאה ןטַאטוּפעד

 -ירטש טרעבָאר ,שזניא ,טסינויצ רעקידנריפ רעד זיא ךיירטסע ןיא

 ןיא .טַאטוּפעד רעשידיי רעקיצנייא סלַא ןרָאװעג טלייוועג ,רעק

 -ַאנ עטיירב ַא ןעמוקאב טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי יד ווו ,עטיל
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 ןוא םיובנעזָאר .י .רד ּןטסינויצ יד ןענייז ,עימָאנָאטױוא עלַאנָאיצ

 -נגעלעגנָא עשידיי רַאפ ןרָאטסינימ ןעוועג קישטייװָאלָאס .מ .רד

 -נעל ערעדנַא ןיא ןוא ןליוּפ ןיא ןטיצסיבעלּפ-עניטסעלַאּפ יד ,ןטייה

 "עג יד זַא ,ןזיװַאב ןבָאה .גנורעקלעפַאב-ןסַאמ רעשידיי ַא טימ רעד

 | .םזינויצ םעד טציטש ןדיי ןופ טייהרעמ עקידלַאװ
 רעשיטסינויצ רעד וצ ןענייז עיצַארַאלקעד-רופלאב רעד ךָאנ

 יד ןשיװצ .ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןטערטעגוצ עיצַאזינַאנרָא

 ךס ַא ןעוועג ןענייז ?ןטסינויצ-עיצַארַאלקעד , ,פורעג .זַא עקיזָאד

 .ןטנעמעלע ענעבענעגרעביא טעברא-ןויצ רעד רַאפ ןוא עקיטכיט

 םייב טָאה סָאװ ,(רעלָאצ-לקש) ןטסינויצ עטריזינַאגרַא ןופ לָאצ יד

 ראי ןיא ןיא טנזיוט 180 ןפָארטַאב נירק-טלעוו ןופ ךורבסיוא

 60 ןָאילימ 1 ןופ ךיוה רעקידנרינָאּפמיא רעד וצ ןסקאוועג 0

 עשיסור סָאד זַא ,טכַארטַאב ןיא ןעמענ ייברעד זומ'מ) .טנזיוט

 -סינויצ רעד ןיא ןקילײטַאב טנָאקעג טשינ רעמ ךיז טָאה םוטנדיי

 | ,(גנוגנעװַאב רעשיט

 טָאה המחלמ רעד ךָאנ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא

 -פיוא ןקיטסייג ןוא ןשירעמונ ןקידלַאװעג םעד ץָארט ,טשרעהעג

 -רֶא יד ןכָארבעצ טָאה המחלמ-טלעוו יד ,סָאַאכ רעסיוועג ַא ,ילב

 -ַאב רעד ןופ טעטילַאמרָאנ ןוא טייקכעלטייהנייא עשירָאטַאזינַאג

 טיול טלדנַאהעג יירפ ןבָאה רעריפ רעדעי ןוא דנַאֿפ סעדעי ,גנוגעוו

  ןרָאװעג טלייועג זיא סָאװ ,גנוטייל יד .ןסיוועג ןוא ןסיוו רעייז

 -וצ טָאה (1915 .טּפעפ) ןיוו ןיא סערגנַאק-ןטסינויצ ןטצעל ןפיוא

 רעביא הטילש יד ןריולרַאפ םימעט ערעדנַא ןוא עשיטילָאּפ ביל

 -טּפיוה ןשיטילָאּפ םעניא ,עיצַאזינַאנרָא-טלעװ רעשיטסינויצ רעד

 -ייז םגה סָאװ ,רעריפ עיינ ןענַאטשעגפיױא ןענייז ןָאדנָאל רעטנעצ |

 ןייר ןופ ,ךָאד ייז ןענייז ,ןגיטשעג קידלַאװעג זיא טעטירָאטיױא רע

 ךיז ןבָאה טציאדזיב ,ןרָאטַאּפרוזוא ןעוועג טקנוּפדנַאטש ןלעמרָאפ|

 ןוא דנַאלסור ןיא ןענופעג גנוגעװַאב רעד ןופ ןרעטנעצ-טּפיוה יד

 רעקידנדײשטנַא רעד ןרָאװענ ןָאדנָאל זיא טציא ,דנַאלשטייד

 סע ןוא ןסקַאװעג רדסכ זיא ןָאדנַאל ןיא טעברַא יד .טקנוּפ-טּפיוה
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 -ָארּפ יד ןופ רעדעי ,רעפלעהטימ ןוא רעטעברַאטימ טלעפענ ןבָאה
 ןעמוקעג טייצ רענעי וצ זיא סָאו ,םינקסע עשיטסינויצ עטנענימ
 -יטסינויצ רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירא ךיילנ זיא ,ןָאדנַאל ןייק
 .עוסע ;ןעמָאנ םעיינ ַא טימ ןפורעג ךיז טָאה עכלעוו ,גנוטייל רעש
 רעקילָאמַא רעד ןופ רעדילגטימ יד ןוא ןַאמצייו רעסיוא .עטיטוע
 ,ןָאזבָאקאי וו ר"ד ,ווָאנעלשט ר"ד ,וָאלָאקָאס גנוטייל רענילרעב
 -ענטימ טייצ עסיוועג ַא ןבָאה עקטנאה .א ר"ד ןוא ןיוועל .ש ר"ד
 -קַארּפ , רעטנַאקַאב רעד :עוויטוקעזקע דענָאדנַאל רעד ןיא טעברַא
 יד ןופ רעריפ יד ,ןָאמיס סוילוי דנאלשטייד ןופ "טסינויצ רעשיט
 -וא ,י .א ,גרעבדלָאנ סירָאב ,ןיקשיסוא ,מ .מ :ןטסינויצ עשיסוד
 רעשיטסינויצ רעד ,יקסלָאּפָאטַאלז ?לה ,שטידיינ קחצי ,ןָאזלעד
 ןילרעב .מ ,לעווייפ .ב ר"ד דנַאלשטייד ןופ רעוט ןוא רעביירש
 ןעוועג ףוסל ןיא גנולײטרַאפ-טרָאסער יד .ערעדנַא ןוא (יחרזמ)
 :ץיצַאזינַאנרָא ,,וָאלַאקַאס ןוא ןַאמצייוו --- קיטילַאּפ :עדננלָאפ
 ןוא ןיוועל ;רוטלוק ,ןָאמיס .י :ןצנַאניפ ןוא לארשי ץרא ,עקטנַאה
 לאיחי ר"ד) .גרעבדלָאג :גנוריפ עכעלטפעשעג ןוא עסַאק ,לעווייפ
 -ופ עשיטסינויצ עטסקיאעפ ןוא עטסעכ יד ןופ רענייא ,ווָאנעלשט
 -עפ 1 םעד ןברָאטשענ זיא הפוקת רעקידהמחלמרַאפ רעד ןיא רער
 יד טאה ןגַארפ עלעיצנַאניפ-ךעלטּפַאשטריװ יד רַאפ ,(1918 רַאורב
 ,טַאר ןשימָאנָאקע ןרעדנוזַאב ַא ןפַאשעג עוויטוקעזקע רענָאדנַאל
 -םיורג ןוא רעטסינימ רעשילננע רעד טרעהעג ןבָאה סע ןכלעוו וצ
 ערעדנַא ןוא דלישטָאר דרָאל ,דנַאמ דערּפלַא רעס רעלעירטסודניא
 וצ ידכב .עירטסודניא ןוא ץנאניפ ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עקידנריפ
 ננוטייל רעד ןיא בצמ-סגנַאגרעביא ןשירָאזיװָארּפ םעד ןרילוגער
 -נָאל ןייק ןרָאוװעג ןפורעגפיונוצ 1990 ילוי ןיא זיא ,ננונעװַאב ןוא
 ךָאנ טעווס רעכלעוו ןגעוו ,צנערעבנַאט ראי עשיטסינשצ יד ןָאד
 .ערער עכעלריפסיוא ןַא ןייז

 ןיא ןבעל ןשיריי ןופ ןעגנוניישרעד עטסכעלרעה יד ןופ ענייא
 .גנונעוואב םיצולח יד ןעוועג זיא ןרָאי עקידהמחלמכַאנ עטשרע יד
 רעד ךרוד ןוא טסייג םניא ,דנַאלסור ןיא ןביוהעגנָא ךיז סָאה יז
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 -ודיי עטסנעש ןוא עטסעב יד .רָאדלעּפמורט ףסוי ןופ וויטַאיציניא

 -דנַאל ַא ייב טרָאד ידכב ,לארשי ץרא ןייק טלייאעג טָאה טנגוי עש

 הביבס-רוטלוק רעשיאערבעה ַא ןיא ןוא טעברַא רעכעלטפַאשטריוװ

 - .חמוא רעשידיי רעצנַאנ רעד רַאפ ןֹוא ךיז רַאפ ןוקית ַא ןעניפעג וצ

 -ייז ןטנַארגימע-םתס יד .עיצַארגימע-םתס ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס
 וװ .וו .זא ןוא עּפָארייא-ברעמ ןייק ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעג ןעֶנ

 טזָאלעגניירַא ךָאנ המחלמ רעד ךָאנ טייצ רעטשרע רעד ןיא טָאה'מ

 רעלַאנָאיצַאנ א ןעוועג זיא הילע-םיצולח יד ,רערעדנַאװנייא עייֵג

 עכעלקריוו ַא ,קלָאפ ןופ טסניד ןיא גנייטשפיוא רעקיטסייג ןֹוא

 טָאה בושי רעטלקיוװטנַא-ךַאוװש ,רעמירָא ךעלטפַאשטריוװ רעד .הילע

 ןופ םומינימ ַא טימ .ןליפַא ןגרָאזרַאפ טנַאקעג טשינ םיצולח יד

 -עג טָאה טפַאשרעטעברַא עקידלארשי ץרא יד .הנויח ןוא טעבדַא

 ,טייקיאעפ-תונברק ןוא גנוגנערטשנָא עטסערג יד ןזײװסױרַא טזומ

 עקידנעמוקנא רדסכ יד ןופ ץנעטסיזקע יד ןכעלנעמרעד וצ ידכב

 -רַא העש רעדעי טימ טלייטעג ךיז טָאה'מ ,רערעדנַאװנייא-םיצולח

 יד ןעמונענרעביא ןבָאה םיצולח יד .טיורב ןסיב ןדעי טימ ,טעב

 ןוא ףרָאד ןיא ןעננוטסייפ עלופימ יד ,ןטעברַא-ןסַאג עטסרעווש
 -ָארּפ ןוא גנוטכיד רעקידלארשי ץרא רעיינ רעד ןיא זיא'ס .טָאטש

 טשינ ךָאנ ,ןווורּפ ענעגנולעג רעקינייו רעדָא רעמ עֶלַא ייב ,עז

 רעשיאָארעה רענעי רַאפ קורדסיוא רעקיטכיר רעד ןרָאװעג ןבעגעג

 -הדסכ ,טייקינייא רעכעלרעדירב ,טסיינ-ףמַאק ןשיצולח ןופ הפוקת

 ,ןעגנונפָאה עיינ ןוא טיונ רענעלגעטגָאט ןשיווצ ךיז ןקינייּפ ןקיד

 רעד ץָארט .תוקפס עלופשואי ןוא רעיודסיוא םענרעזייא ןשיווצ
 י"טעברַא עקידלארשי ץרא יד טָאה ,םיצולח יד ןופ ענַאל רערעווש

 טגנַאלרַאפ בושי רעצנַאג רעד ןעמַאזוצ ריא טימ ןוא טפַאשרעט

 . טוא יג :;גנוזָאל יד .הילע עטרעסערגרַאפ ןוא עקידרעטייוו ַא
 ךיוא ןוא) 1921 ,1920 ,1919 ןרָאי יד ןיא זיא ,"סילע עסיורג ַא- |

 -ולָאװער ןוא עויטקַא עֶלַא ןופ ףור-ףמַאק רעד ןרָאוװעג (רעטעּפש

 ןפיוא הבושת ַא סלַא .בושי ןוא םזינויצ םעניא תוחוכ ערענָאיצ|

 -חאתה, ןוא ןדנַאברַאפ עשיצולח יד ןבָאה םָארנַאּפ רע'מילשורי
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 .טציא זיב יו ,הילע'םיצולח ערעסערג ליפ ַא טריזינַאגרָא ?תוד

 דנַאל ןיא ןענייז -- 1921 יֵאמ ןקיטולב םוצ זיב -- שדוח ןדעי

 ,םילוע עיינ 1000 ךעלטינשכדוד ןיירא

 ייטקורָארּפ ןוא טפַאשטריװדנַאל וצ גנַארד רעשימרוטש רעד
 קורדסיוא םוצ ןבעל ןשידיי ןקיד'המחלמכָאנ םעניא טמוק גנוריוו

 ןוא דנאלסור-טעיווָאס ןיא .גנונעווַאב-םיצולח רעד ןיא רָאנ טשינ

 רעד טסקַאװ .וו ,זא ןוא עיבַארעסעב ,עטיל ,ןליוּפ ןיא ,עניאארקוא

 יוברעביא ןלַאיצַאס םוצ ,גנוטנישמוא וצ ןסַאמ עשידיי ןופ גנַארד !

 ,קרעווטנאה ןוא טטַאשטריװדנַאל ןופ ףליה רעד טימ

 רעצנַאנ רעד ןיא ךיז טָאה המחלמ רעד ךָאנ הפוקת רעד ןיא

 קידלַאװעג עּפָארײא-לַארטנעצ ןֹוא -חרזמ ןיא רקיעב ןוא טלעוו

 ןוא םסעיגָאלָאעדיא עשיטסילַאיצַאס ןופ העּפשה יד טקרַאטשרַאפ

 רָאנ טוומעג ,ךעלדנעטשרַאפ ץנַאנ ,ךיז טָאה סָאד .ןעגנוגעװַאב
 עשידיי יד .ןבעֶל ןשיטסינויצ ןוא ןשידיי ןיא ךיוא ןפורּפָא קרַאטש

 ןזיװעגסױרַא דימת ןבָאה ץנעגילעטניא ןוא טּפַאשרעטעברַא ,טננוי

 עלַאיצַאס ןוא עשיטילָאּפ עלַאקידַאר רַאפ עיטַאּפמיס ערעדנוזַאב ַא

 ןוא דנַאלסור ןיא ןטסינומָאק יד ןֹופ ןוחצנ םעד ךָאנ ,ןעננובערטש

 -שטייד ןיא ןטַארקַאמעדילַאיצַאס יד ךרוד ןעמענרעביא-טכַאמ םעד

 ,טכודעג ךיז טָאה .וו ,זא ןוא ײקַאװַאלסַאכעשט ,ךיירטסע ,דנַאל

 עלענש טימ טיינ (טלעו עצנַאג יד ריא טימ ןוא) עּפָארייא זַא

 עקיזָאד יד ןעווענ זיא קרַאטש סרעדנוזַאב .םזילַאיצַאס םוצ טירט

 יד בילוצ ןטילענ רעווש ןבָאה סָאװ ,ןסַאמ עשידיי יד ייב עיזוליא

 ןוא עשיטסילַאיצַאס יד ,סעיצאנימערטסקע ןוא תופידר עקיד'רדסכ

 סולמנייא ןקראטש ַא ןעמוקַאב ןבָאה ןעגנומיטש עשיטסינומַאק

 -שיטסילַאיצַאס יד ,ץנענילעטניא ןוא טננוי רעשיטסינויצ רעד ייב

 ,ןויצ-ריעצ ,ןויצ-לעוּפ :ןעגנוריּפורג ןוא ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ

 1920 ץרעמ ןיא ,ןסקַאװעגסיױא קרַאטש ןענייז רורד ,ריעצה לעוּפה

 ןקיד'לארשי ןירא ןופ ראפנעמאזוצ ַא ג8רּפ ןיא ןעמוקענראפ זיא

 עדייכ ןופ זיא'ס ןֹוא ןויצ-יריעצ עטקיסעמענ יד ןוא ריעצה לעוּפח

 ײטרַאטסטעברא עשיטסינויצ יד ןרָאװעג ןפַאשעג ןעננוריּפורג |
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 -ַאיצָאס-שיטנַאמָאר ַא ףיוא טציטשעג ךיז טָאה סָאװ ,"תודחאתה =

 ןענַאטשעג זיא ןוא ,שיאערבנעה ןוא טעכרַא ןופ טלוק ןשיטסיל

 רעד וצ .,ןָאדרָאג .ד .א ןופ גנוריפנָא רעקיטסייג רעד רעטנוא

 -םינויצ עטנַאקַאב ןטערטעגוצ דנַאלשטייד ןיא ןענייז "תודחאתה;

 דוב .מ ר"ד ,דלעפנעמולב טרוק יװ ,רעלעטשפירש ןוא רעוט עשיט |

 גנולקיװטנַא ערעלענש ליפ ַא .ערעדנַא ןוא שטלעוו .ר ר"ד ,רעב-

 טכַאמעגכרוד ןבָאה גנוטכיר רעשיטסילַאיצָאס-לַאקידַאר רעד ןיא

 (עקניל) ןויצ-יריעצ ןופ ןעגנוגעװַאב עשיטסינויצ-שיטסיסקרַאמ יד

 לכ ףוס ײטרַאּפ-ןויצ-לעוּפ יד זיא 1917 רָאי ןיא .ןויצ-ילעוּפ ןוא

 ןטייווצ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא ןעגנואימַאב עגנַאל ךָאנ ףֹוכ

 גנודניברַאפ עגנע ןַא טלקיװטנַא ךיז טָאה סע ,לַאנָאיצַאנרעטניא

 -ייא-ברעמ ןיא ןעײטרַאּפ עשיטַארקַאמעדילַאיצַאס עסיורג יד ןשיווצ

 ייב ןבָאה חמחלמ רעד ךָאנ דלַאב רעבָא .ןויצ-ילעופ יד ןוא עּפָאר

 יד ןסקַאװ ןעמונעג עּפָארייא-חרזמ ןיא ןעײטרַאּפ- ןויצילעוּפ יד

 ץנערעפנַאק-טלעװ ןויצ'ילעופ רעד ףיוא.תועּפשה עשיטסינומָאק

 ןענַאטשעג זיא ײמרַא עטיור יד תעב ,0 טסוגיױא ןיא) ןיוו ןיא

 ןסָאלשַאב ןטַאגעלעד טייהרעמ יד טָאה (עשרַאװ ןופ ןרעיוט יד ייב

 גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד טימ גנודניברַאפ עדעי ןסיירוצרעביא -

 -ָאיצַאנרעטניא (ןטירד) ןשיטסינומָאק םעניא ןטערטוצניירא ןוא

 "הדובעה תודחא, ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,טייהרעדנימ יד .לַאנ

 ינַא ןוא דנַאלגנע ,עקירעמַא ןופ ןעײטרַאּפ-סדנַאֿל יד ןוא (י"א)

 -רעטנוא טשינ סולשַאב ןקיזָאד םעד ךיז טָאה רעדנעל-ברעמ ערעד

 יד .עיצַאזינַאגרֶא ערעדנוזַאב ַא ןפַאשעג טָאה יז ןוא ןפרָאװעג

 -נעל ַא ףיוא טָאה ,ןויצילעוּפ עקניל ןוא עטכער ןשיװצ גנוטלַאּפש

 .ןופ גנוכַאװשּפָא ןוא גנורעטילּפשעצ ַא וצ ןעוועג םרוג טייצ ערעג

 .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיטסיסקרַאמ-שיטסינויצ רעצנַאג דעד

 ידיײ-לַאנָאיצַאנ עשיטסינויצ-יטנַא' ןוא עשיטסינויצ-טשינ יד

 -עדנַא ןוא ןטסידנוב ,ןטסיקּלָאפ יו ןעײטרַאּפ ןוא ןעגנוריּפורג עש

 ַא ףיוא םנכערעג הפוקת רעקיד'המחלמכָאנ רעד ןיא ןבָאה ,עד|

 יד ןיא םוימָאגָאטױא ןשידיי םעד ןופ עיצַאזילַאער רעקידלַאב
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 ףיוא טקוקעג ייז ןבָאה גנורעטסיינַאב טיס .רעדנעל-אראּפסַאיד
 -ירעּפסקע ןימ ַא טריפעגכרוד ךיז טָאה'ס ווו ,עמיל רעניילק רעד
 עטנאמרעד יד ייב ,עימָאנַאטיױא רעלערוטלוק-שידיי ַא םימ טנעמ
 'ת ןוא 'א רעד ןרָאװעג ךארּפש-סקלַאפ עשידיי יד זיא ןעגנוריּפורג
 -ןליא עקיזָאד יד זיב ןרָאי רַאּפ א טרעיודענ םָאה סע .םוטנדיי ןֹופ
 ןופ טייקכעלקריוו רעלַאער רעד ןיא ןרָאװעג ןענורעצ ןענייז סעיז
 זייא המחלמ רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא רעֹבָא ,ןבעל ןשידיי
 -ענ טפַאכרַאפ חנחמ רעשיטסינויצ רעד ןופ לייט רעסיורג ַא ךיוא
 עטלַא סָאד קידנסעגרַאט ,חטיש רעשיטסימַאנַאטױא רעד ןופ ןרָאװ
 פיפ א ךאנ זיא םזימָאנָאטױא רעד זַא ,םולבנעיליל ,? ,מ ןופ טרָאװ
 ,םזינויצ רעד יו ,עבאגפיוא ,ןריזילַאער םוצ ,ערערעווש ןוא ערעסערג

 -רע רעד ךָאנ םזינויצ ןֹוא םוטנדייג :?טיּפַאק ןופ ףוס םוצ
 טייג עקיטכעמ יד ןענָאמרעד ךָאנ ןעמ זומ ,"המחלמ-טלעוו רעטש
 ןקרַאטש םוצ זיא סָאוװ ,םוטנדייזַארָאּפסַאיד ןופ גנולסיװצטנַא עליט
 -ארעטיל רעשידיי ןוא רעשיאערבעה רעד ןיא ןעמוקעג קורדסיוא
 -רַאפ-טייוו םעד ןיא ןוא ,טסנוק-רעטַאעט ,עסערּפ ,טפַאשנסיװ ,רוט
 -ַאנמינ ןופ ןזעוולוש ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ןֹוא ןשיאערבעה ןטגייווצ
 -אילביב ,ןטוטיטסניא-רוטלוק ,ןלוש-סקלָאפ ,ןרַאנימעס ,םעיז
 .וװ .א .א ןקעט

 (עגיאארסוא) ליבאנרעשט א "צץושטסבלעז רעשיריי
 ןס19 .י יט רעטָארגָאּפ יד תעב



 ."ץרא ןיא םישזער טלעוימעס טרעברעה 1

 ץנערעפנַאק-רָאי עשיטסינויצ יד ןוא לארשי-

 ןָאדנָאל ןיא == יי

 .-עגנָא לעימעס טרעברעה טָאה תעדה בושי ןסיוועג א ךָאנ

 רַאפ .לארשי ץרא ןיא רַאסימָאק-ךיוה ַא ןופ עיצַאנימָאנ יד ןעמונ

 רע .ערעירַאק עשיטילָאּפ ןייק ןעוועג טשינ סָאד זיא ן'לעוימעס

 עטצעל סָאד ,רעטסינימ רעשילגנע ןעוועג לָאמ רָאּפ ַא ןיוש זיא

 רָאי ןיא גנורינער-טיווקסא רעד ןופ רעטסינימ-ןרעניא סא לָאמ

 -ידיי-שילגנע רעקיד'סחוימ ַא ןופ לעוימעס טָאה טמַאטשעג ,6

 זיא לעוימעס טרַאויטס רעס ,רעדורב ס'טרעברעה) ,עילימַאפ רעש

 .ם'טרעברעה ,דנַאלגנע ןיא רעריפ-"יחרזמ , יד ןֹופ רענייא ןעוועג

 יד ןֹופ דודג םעניא טנידעג טָאה לעוימעס ןיוודע טנַאנטייל ןוז

 זַא ,טנַאקַאב ןײמעגלַא ןעוועג זיא'ס .(םיבדנתמ עקיד'לארשי ץרא

 רע ןוא טניירפדןויצ רענעבעגעגרעביא ןַא זיא ?עוימעס טרעברעה

 ימַאב עשיטילָאּפ יד סולפנייא ןוא חוכ ןצנַאג ןייז טימ טציטש

 סלַא ןעגנַאגעג ןיא לעוימעס .םיגיהנמ עשיטסינויצ יד ןופ ןעגנוא

 טימ זַא ,טביולגעג טָאה רע לייוו ,לארשי ץרא ןייק ןוילעה ביצנ)

 ןסיורג ַא ןעגנערב םוטנדיי םעד ןוא םזינויצ םעד רע טעוו םעד

 רעד ןוא הנחמ עשיטסינויצ יד טָאה ןעגנונפַאה עסיורג טימ .,ןצונ

 "וצמוא רעד וליפַא .רַאסימָאק-ךיוה ןשידיי ןפיוא טראוועג בושי

 -עס ענונב טרעלקרעד טָאה יודרָאנ סקַאמ רעקיטירק רענעדירפ

 רעד) "1 06 1811 תנגמ זת 6 18 ןע14667 תוביצנ ס'לעוימ

 ,ןסעגרַאפ ירמגל טָאה'מ .(ןטסָאּפ ןקיטכיר ןפיוא ןַאמ רעקיטכיר

 טָאה גירק ןופ ביוהנָא םייב רעטסינימ-ןרעניא םלַא לעוימעס זַא

 עקרַאטש ַא רָאג ןזיװעגסױרַא דנַאלגנע ןיא ןדיי עשיסור יד ןגעק

 .רובצ ןשידיי םייב טולב זייב םעד טימ קידנפורפיורַא ,טנַאה
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 "עס טרעברעה טָאה ,לארשי ץירא ןייק ןרָאפקעװַא ןייז ראֿפ

 טאה ןֹוא םיניחנמ עשיטסינויצ יד טימ ןָאדנַאל ןיא טדערעג לעוימ
 "םיוא םיינ טוטנדיי-טלעוו סָאד ןריזיליבַאס ֹוצ טרעדָאפענפיוא ייז

 נָא ןייז ייב זיא ראסימַאק:ךיוה רעיינ רעד .לארשי ץרא ןופ יוב

 -רעייפ רעייז ןרָאוװועג טסירגאב (1920 ילוי 2 םעד) ופי ןיא ןעמוק

 "אק ,סערער טימ ןדרעהאב עשירעטילימ ןוא עליוויצ יד ךרוד ךעל

 םילשורי ןיא ץַאלַאּפסננוריגער םעד ןיא ,קיזומ ןוא ןסָאש-ןענַאנ

 ןוא םעינילער עֶלַא ןופ רעטערטרַאפ יד ןעמונעגפיוא לעוימעס טָאה

 "נינעק םעד טנעיילעגרָאפ ייז רַאפ טָאה ןוא ןטכיש-סגנורעקלעפַאב

 רעד ןנעו עדער יד ןעוועג זיא'ס ןכלעוו ןיא ,טסעפינאמ ןכעל

 "ץױא ןיא קלאפ ןשידיי ןרַאפ םייח רעלַאנַאיצַאנ ַא ןופ גנודנירג

 ןעמ זַא ,ןראוועג ןכַארטשעגרעטנוא ןיא קיטייצכיילג רעבָא ,לארשי

 ןוא טכער יד ןרעטש רעדָא ןרירנָא ןָאק סָאװ ,ןוט טשינרָאג טעוו

 -עקלעטַאב רעשידייטשינ רעד ןופ ןטייקכעלנעמ-סגנולקיװטנַא יד

 ןשידיי ןופ קיטקַאט-טגנוריגער יד רעבָא .לארשי ץירא ןיא גנור

 טָאה יז ןוא עשלאט ַא ןעוועג ביֹוהנֶא ןופ ךיילנ זיא רַאסימָאק-ךיוה

 בֹושי ןראפ ךעלרעפענ ןוא ךעלדעש טְלַא ןזיװעגסיױרַא דלאב ךיז

 ײמרדַא ןַא ףיוא דנַאל ןיא ןפַארטעננָא טָאה ?לעוימעס ,םזינויצ ןוא

 ןיא ןראוועג טריאורטסניא ןרָאו רַאַפ ַא טניז זיא סָאװ ,עיצארטסינ

 עטשרע יד .גנוטכיר רעשירייײטנַא ןוא  רעשיטסינויצ-יטנַא

 -.סעפ א טימ ןקינייר וצ ןעוועג זיא ביצנ ןשידיי ַא ןופ עבַאנפיוא

 ,רעפסָאמטַא עט'מסרַאפ עקיזָאד יד טנַאה רענעפָאלשטנַא ןוא רעט

 טָאה ,עטמַאַאב עשיטימעסיטנַא יד ןייז וצ חלשמ טאטשנא רעבָא

 ןיא טָאה לעוימעס .גנוקידנעטשראפ ַא ייז טיס טכוזענ ?וימעס

 -בלאה ןוא םידנעפע עשיבַארַא ןופ סעקילק ףיוא ןפָארטעננָא דנַאל

 עשילננע ערעייז ןופ ףליה רעד טימ ןבָאה סָאװ ,ןטנעגילעטניא
 -נאּפ עשידיי-יטנא ןא ןסַאמ עשיבַארַא יד ייב ןבירטענ ,םיצעוי

 -אטינא עשירעכערבראפ יד ןקירדרעטנוא וצ טאטשנא .עצעה-םָאד

 יד לעוימעס טָאה ,ןלאפרעביא עקיטולב וצ ןפורעג טָאה סָאװ ,עיצ

 ןשיבַארַא ןופ רעטערטראפ עמיטינעל יד סלַא טנעקרענַא רעצעה
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 יד ןיא טָאה רעכלעוו ,ביצנ רעשידיי רעד .לארשי ץרא ןיא קלָאפ

 טנַאה עקרַאמש רָאג ַא דנַאלגנע ןיא ןזיועגסױרַא 1916-1915 ןרָאי

 סלַא 1928-1920 ןראי יד ןיא זיא ,ןטנַארנימע .עשידיי יד ןגעק

 -טוג ַא ןופ רעגנעהנָא ןַא ןרָאװעג ,לארשי ץירא ןיא ןוילעה ביצנ

 .טָאה סָאד .קיטקַאט רעקידנכוז-םולש זיירּפ ןדעי רַאפ ,רעקיטומ

 םזילַארעביל ןופ טעטילַאטנעמ רעשילגנע ןייז ןכָארּפשטנַא רשפא

 םשינ ןפוא םושב זיא רעבָא ,גנולקיװטנַא רערענָאיצולָאװע ןוא

 -לעו ,טייקכעלקריוו רעקיד'לארשי ץרא רעד וצ טסַאּפעגוצ ןעוועג

 טשימעג טייקדליוו רעוויטימירּפ טימ טעטסעפרַאפ ןעוועג זיא עכ

 ײטנַא יד זַא ,ןעועג זיא ףוס רעד .סענירטניא עטריניפאר טימ

 ןוא עטמַאַאב יד ןשיװצ ןטנַאנירטניא ןוא רעצעה עשיטסינויצ

 םעד רַאפ ץרא ךרד ןוא ארומ טאהעג הלחתמ ןבָאה סאו ,רעכַארַא

 ןוא רעטסיירד ןרָאװעג דלַאב ןענייז ,רענָאישימָאקייה ןשיריי

 טייקיבינכַאנ ןוא טייקלדייא ס'לעוימעס ןבָאה ייז .רעקיד'הּפצוח

 .טייקשינדחּפ ןוא טײקכַאװש ןופ ןמיס ַא םֹּלֵא טרעלקרעד

 -סענמַא לעוימעס טָאה גנוריגער יד ןעמענרעכיא םייב ךיילגנ

 ענייז ןוא ןיקסניטָאבַאשז הסיפתי-וכע רעד ןופ טיײרּפַאב ןוא טריט

 ןרָאװעג טריטסענמַא ךיוא ןענייז קיטייצכיילנ רעבָא .םירבח-הנגה

 -ענ טשינ טָאה'ס .סעקישטמָארנָאּפ עשיבַארַא עטלייטרואראפ יד

 ןָאדנַאל ןייק טסעטָארּפ רעשיפַארנעלעט ס'יקסניטָאבַאשז ןפלָאה

 ,"טעטיוויטקעיבָא , רעקיד'הנושמ רעקיזָאד רעד ןגעק םילשורי ןוא

 סעקישטמָארנָאּפ יד טלעטשענקעװַא עפוטש ןייא ףיוא טָאה סָאװ

 רעבלעז רעד טימ .תונברק ערעייז ןופ רעקידיײײטרַאפ יד ןוא

 עגונב ןעגנַאנעגרָאפ לעוימעס ןזיא טעטיוויטקעיבא רעטש'רמולכמ

 -ערקעסיטּפיוה ןייז ןוא ?עוימעס יװ ױזַא ,עיצַארטסינימדַא רעד

 "ויצ ןוא טסילַאעדיא רעטעדליבעג ַא) סדיד סעהדני רעס ראט

 ןיא טריטנעזערּפער ןגָאזוצ-ױזַא ןבָאה (טימעסָאליפ רעכעלטניירפ

 יקעיבָא, רעד טָאה אט ,םזינויצ םעד גנוריגער רעניטסעלַאּפ רעד

 רעד ןיא ןציז ןלָאז ייז ןבענ זַא ,טגנַאלרַאפ "טכיוועגכיילג רעוויט

 זיא רעכלעוו ,סרָאטס לענָאלָאק רעד :ןטסינויצײטנַא ייווצ גנורינער
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 ןכע -יריסטיא ןופ עףפורג ַא
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 םָארנַאּפחסּפ םעד תעב םילשורי ןופ טנַאדנעמָאק-טָאטש ןעוועג

 / טסילַאיצעּפס ןוא גָאלָאטּפינע רעטרעלענ ַא ,רנָאמשטיר טסנרע ןוא
 -ָאנ ראנג ןיא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,טסנוק רעשינעמלוזומ דַאפ
 ,רעבַארַא עשיטסינויצ-יטנַא עמעדטסקע יד וצ ןעגנואיצַאב עטנע
 םעד תובהלתה טימ טסירנַאב הלחתמ טָאה רעכלעוו ,בושי רעד

 ןיוש לָאמ ליפיוזַא יו ,לָאמַא-רעדיוו טָאה ,רענַאישימַאקייה ןשיריי

 ."צרעמש ,עפיט ַא טבעלעגרעביא ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד טניז

 ךיוא זַא ,ןבענוצ רעבָא ןעמ זומ ,תמאה ןעמ? .גנושיוטנא עכעל
 "ַאל ןשיטסינויצ םוצ תונעט עטכערענ ודצמ טַאהעג טָאה לעוימעס

 -טראװטנַאדַאפ םעד ףיוא טלעטשענקעװַא ן'לעוימעס טָאה'מ .רעג

 "םיצולח יד זַא ,טנרָאזענ טשינ טָאח'מ רעבָא  ,ןטסָאּפ ןטּפכעֶל

 ןייג לָאז דנַאל ןופ יובפיוא רעד זַא ןוא טעברַא ןעניפענ לָאז הילע

 "רַאפ ן'לוימעס סָאד ןבָאה סע יו ,ױזַא ,בַאטשסָאמ ןלענש ַא ןיא

 טדערענוצ םיא ןבָאה ייז תעב ,םיגיהנמ עשיטסינויצ יד ןכָארּפש

 עשיטסינויצ יד ייס .לארשי ץרא ןיא תוביצנ יד ןעמענוצרעביא

 בֹושי ןופ םירחבנה תפסא יד ייס ןוא ןָאדנַאל ןיא ץנערעפנַאק-רָאי

 : ,טשיוטנַא קרַאטש ן'לוימעס ןבָאה

 -רע יד ןעמוקענפיונוצ ןָאדנָאל ןיא ךיז זיא 1920 ילוי ןיא

 זיא יז .המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ ץנערעפנָאק-רָאי עשיטסיגויצ עטש

 טפרַאדעג יז טָאה סנטשרע ,ןבַאגפיוא עסיורג רעייז רַאפ ןענַאטשעג
 -ַאנרֶא ןוא גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ןיא בצמ םעד ןריזילַאמרָאנ

 ןופ ןַאלּפ ןלאער א ןּפַאש טלָאזעג יז טָאה סנטייווצ ןוא ,עיצַאזינ
 ירָאג ססָאמ ןעמוקעג זיא ץנערעפנָאק רעד וצ .ץראה ןינב ןלענש ַא

 רעד רעבָא .רעציזראפ סלַא ןרָאװעג טלייועג זיא רעכלעוו ,יוד

 ַארב יאול רעטכיר-רעכביוא ןעוועג זיא רעציזרָאפ רעכעלטננייא

 רעדנצנעלג רעיינ ַא יוװ ןרָאװעג ןעמונענפיוא זיא סיידנַארב .סייד

 -כעלנעזרעּפ ערַאדנענעל ןייז ,טנָאזירָאה ןשיטסינויצ ןפיוא ןרעטש

 עשיטסינויצ יד .טרעבױצַאב ןוא טרינָאּפמיא קרַאטש טָאה טייק

 רעד ןופ טנעדיזערּפ ןקיטפנוקוצ םעד ןעזענ םיא ןיא ןבָאה ןסַאמ

 -ַאטשעג רעוַאקירעמא יד ןענייז ?לכב .,קילבוּפער רעקידלארשידץרא)
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 םוטנדיי עשיסור סָאד .ןעגנוטאראב יד ןופ טקנופלטימ ןיא ןענ
 סאד ןוא טנַאװ רעשיטעיווָאס רעד ךרוד ןסָאלשענּפָא ןעוועג זיא
 ןעיובפיוא .טריזירעֿפױּפ שימַאנָאקע ןעוועג זיא םוטנדיי עשיליומ
 טאה סָאװ ,םוטנדיי רענַאקירעמַא סָאד טנַאקעג טָאה לארשי ץרא
 -יפ ןֹוא עשיטילָאּפ עסיורג ריא ןזיוװַאב ךורבסיוא-סגירק םעד סניז
 ןבָאה רעמענלייט-ץנערעפנַאק יד ,טייקיאעט-סגנוטסיול עלעיצנַאנ
 ןוא סעיצַארַאלקעד ןופ םייצ יד רעבירָאפ ןיא'ס זַא ,ןענַאטשרַאפ
 ןעמ ןעוו ,טנעמָאמ רעד ןעמוקעג ןיא'ס ןֹוא תונוחצנ עשיטילַאּפ
 ןוא רעשימַאנָאקע ןיא טעברַא עלַאער עסיורג ַא ןביוהנַא ףרַאד
 טימ טריניפעד סָאד טָאה סיידנַארב ,גנוטכיר רעשירָאמַאזינַאלַאק
 טָאה'ס ,טקידנעעג ךיז טאה קיטילאפ יד  ;רעטרעו עקידנגלַאפ
 ןעוועג ןענייז רעריפ עקיטציאדזיב יד ,קימָאנַאקע יד ןביוהעגנָא ךיז
 םלַא טגנַאלרַאפ הפוקת עיינ יד ,ןטסידנַאנַאּפָארּפ ןוא רעקיטילָאפ
 יובפיוא רַאפ טײלכַאפ ,טַאט רעשימָאנָאקע ןופ ןשטנעמ רעריפ
 יד טפמעקַאב ףרַאש סיידנארב טָאה םעד בילוצ ,?עיצַאזינָאלַאק ןוא
 -רַאמ ריא ןוא ?ארשי ץרא ןיא םיריצחה דעו םעד ןופ טפַאשטריוו
 םעד טניז ןיא רעכלעוו ,ץטשיסוא .מ .ם רעטייל ןכעלטראװטנַא
 ןוא סיײדנַארב .םיריצה דעו ןופ שארב ןענַאטשעג 1019 רעטניוו
 זַא ,טגנַאלרַאפ ןבָאה עּפָאריײא ןוא עקירעמַא ןיא רעננעהנָא ענייז
 טריזילַאנָאיצַאר טעברַא עשיטסינויצ עצנאנ יד לָאז ןָא טציא ןופ
 -ַאטנער ןופ תודוסי עלעיצרעמאק ףיוא ןרעוו טלעטשענקעװַא ןוא
 גנולעטשנייא רעשיטאמַארנָארּפ רעצנַאנ רעייז טיול ,טעטיליב
 -עדנעטשראפ עסיטיט ןײט טאהעג טשינ ןטסיאיידנַארב יד ןבָאה
 ייז ,םזינויצ ןופ תיצמת ןקיטסייג ןוא ןלַאנָאיצַאנ םעד רַאפ שינ
 ןענייז ןוא טעברַא-סטרַאװננעק עשיטסינויצ יד םריגענ ןבָאה
 רעייז .ןועוולוש ןוא -רוטלוק ןשיאערבעה םוצ ןבילבעג דמערפ
 -עמ וצ ןעוועג ללכב זיא ץראה ןינב ןֹוא םזינויצ ןופ ננוסאפיוא
 -יטסינויצ ןופ תוינחור יד טלעפענ טָאװ סע ,שיטקַארּפ ןוא שינַאב
 -מָאק ַא ןעניפעג וצ ןעוועג רעש ָאזלַא זיא'ס .סעיצידַארט עש
 ,(םיידנארב) ןָאטגעישַאװ ןוא (ןאמצייוו) טסויּפ ןשיווצ סימָארּפ
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 דוא םעד טפרַאשרַאפ ךָאנ ןבָאה ןטנעמַאמ עכעלנעזרעּפ זַא ,טרפב

 "נָאק רעד תעב ןענייז טכענ ןוא געט עצנַאג .ץַאזנגעק ןשיגָאלַאעד

 עדייב ןשיװצ םיחוכו עכעלטפַאשנדייל ןעמוקעגרָאפ ץנערעפ
 -עלבָארּפ יד חוכמ טריזימעלָאּפ ןוא טריּפָאזָאליפ טָאה'מ ,םידדצ

 רעדָא גנונעװַאב עלַאנָאיצַאנ עסיורג, ,"ברעמ ןוא חרזמ , :ןעמ

 -ייא עכנַאמ .וו .זא ןוא "גנומענרעטנוא- עשירָאטַאזינָאלַאק עסיורג

 עשיטסינויצ , עּפורג רענַאַאה יד לשמל יװ ,ןטסינויצ עשיאעּפָאר

 טציטשעג ןבָאה דנַאלשטייד ןיא "ץראה ןינב , ןוא ?ןטסימָאנָאקע

 בור רעסיורג רעד רעבָא .וענַאקירעמַא יד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד

 ףיֹוא ןענַאטשעג סיואכרוד זיא ץנערעטנָאק רענָאדנַאל רעד ןופ

 -דלָאג םירָאב עכלעוו ,ן'ווָאלָאקָאס ןוא ןע'נַאמצייוו ןֹופ טייז רעד !

 .הלואנה יכאלמ יד סלַא טריזָאעטָאּפַא עדער ןייז ןיא טָאה גרעב

 רעטניה ,רענַאקירעמַא יד רַאפ טַאהעג ארומ ךָאד רעבָא טָאה'מ !

 -תושממ ןייק וצ .חוכ רעלעיצנַאניפ רעד ןענַאטשעג זיא'ס עכלעוו

 םָאה טגיועג ,ןעמוקעג טשינ ףוס ?כ ףוס זיא סימָארּפמָאק ןקיד

 ןיא ,רענַאקירעמַא יד ןייז וצ סיפמ ידכב .,גנוטכיר ס'נַאמצייוו

 -סינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ-רע סלַא ןרָאװעג טלייוועג סיידנארב

 "ער וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס ןוא עיצַאזינַאגרָא-טלעוװװו רעשיטי

 ץנערעּפנָאק רענָאדנָאל רעד ףיוא .םיריצה דעו םעד ןריזינַאגרָא

 "עג גנונעװַאב רעד ןופ טנעמורטסניא רעלעיצנַאניפ רעיינ סלַא ןיא

 ַא ןרָאװעג טלעטשענפיונוצ זיא'ס .דוסיה ןרק רעֶד ןרָאװעג ןפַאש

 ןוא ,רָאי 9 עטסטנעָאנ יד ךשמב טנופ ןָאילימ 28 ןופ טעשזדוב

 סָאד יצ ,ןליײטרואַאב וצ רעווש זיא'ס .םיביצקת טלייטרַאפ טָאה'מ

 ןבָאה רענַאקירעמַא יד .םזימיטּפִא רעשלַאפ ַא זיולב ןעוועג זיא

 ?רָאװטנַארַאפ םוש ןייק טשינ ןעמענ ייז זַא ,ןעוועג עידומ ךיילג

 -רעד טשינ טָאה סיײדנַארב ןוא טעשזדוב ןקיזָאד םעד רַאפ .גנוט

 .עוויטוקעזקע רעיינ רעד ןיא ןיירַא לָאז רענַאקירעמַא ןַא זַא ,טביופ

 .,געװ ןקיטכיר םעד ןעניפענ טשינ טָאה ץנערעּפנָאק רענָאדנָאל יד

 הנחמ עשיטסינויצ עצנַאג יד; ןריזיליבָאמ ןוא ןקיניירַאפ וצ יו

 -ניטָאבַאשז ןוא סיורג ןעוועג זיא גנושיוטנא יד .ץראה ןינב ןרַאפ
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 -רעווש רעד זיא ץנערעפנָאק-רָאי עקיזָאד יד זַא ,טרעלקרעד טָאה יקס
 ןופ ?לח םעד ןיא .םזינויצ ןופ עטכישענ רעד ןיא לַאפכרוד רעטס
 עשינארט יד ןעננעה ןבילבעג זיא טייקכעלקריוו רעשיטסינויצ רעד
 וו קלאפ שידיי, ;ץנערעפנַאק רעד תעב ןע'נַאמצייוו ןופ ענַארפ
 "!פארשי ץרא רַאפ ןוטעג וד טסָאה סָאװ ןוא וטזיב

 א ןרָאװעג טלייועג ןיא ץנערעפנָאק רענָאדנַאל רעד ףיוא
 טנעדיזערּפ סלַא .עוויטוקעזקע עיינ ַא ןוא טעטימָאק-סנָאיצקַא רעיינ
 ןוא ןַאמצײװ ןרָאװעג טלייועג זיא עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעד ןופ
 -עזקע רעד ןיא .טאלָאטָאס עוויטוקעזקע רעד ןופ טנעדיזערּפ סלַא
 ר"ד ,עמיל-עד .נ ,ןָאמיס סוילוי ,ןיקשיסוא ;ןיירַא ןענייז עוויטוק
 -ער ַא קעװַא דלַאב ןיא ?לארשי ץרא ןייק .ןיּפור ר"ד ןוא רעדיא
 -קע ייווצ יד ןופ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,עיסימָאק-סגנוריזינַאגרָא
 םעד ןוא עמיל-עד הימחנ ןוא ןָאמיס סוילוי רעדילגטימ-וויטוקעז
 ױמָאק יד ,דלָאש טרעבָאר ןטסינויצ רענַאקירעמַא יד ןופ חוכ"אב
 -עַּפמָאק עשירָאטַאטקיד-טעמכ עטיירב רעייז ַא ןעמוקַאב טָאה עיס
 ,ךיורבענ ןלופ ַא ןכַאמ טלָאװעג עקַאט טָאה יז רעכלעוו ןופ ,ץנעט
 זיא םיריצה דעו ןופ טפַאשטריװ עקיטציאדזיב יד זַא ,קידנענופעג
 ןגַאלשרָאפ-עיצַאזינַאגרָאער יד ןענייז ךָאד .עטכעלש ַא רעייז ןעוועג
 .עויטוקעזקע רעד ךרוד ןרָאוװעג ןֿפרָאװענּפָא ,עיסימָאק רעד ןופ
 רעייז ףיוא ןוא טרינָאיסימעד ףיורעד ןבָאה עמילדעד ןֹוא ןָאמיס
 -ַאשז .ז ,ןעווָאק ףעזָאשזד ןיירַא עוויטוקעזקע רעד ןיא ןענייז טרָא
 .םייחטכיל דרַאכיר ןוא יקסניטָאב

 -עגכרֹוד בֹושי רעקיד'לארשי ץ'רא רעד טָאה 1990 יַאמ ןיא
 תפסא רעד וצ (עגַאלטנורג רעשיטַארקָאמעד ַא ףיוא) ןלַאװ טריפ
 ץנַאטנעזערּפער עלעיציפָא יד ןייז טפרַאדעג טָאה עכלעוו ,םירחבנח
 טקילײטַאב טשינ ךיז טָאה ןלַאװ יד ייב .םוטנדיי רעניטסעלַאּפ ןופ
 םעד ןנעק ןעוועג ןיא סָאו ,םוטנדיי ןשיסקָאדָאטרָא ןֹופ לייט ַא
 -רַאּפ-רעטעברַא עדייב ןכָאה םירחבנ 288 ןופ .טכערדלַאװ-ןעיורפ
 ןעמַאזוצ ןעמוקַאב "ריעצה לעוּפה, ןוא "הדובעה תודחא, ןעייט
 ןוא 12 ןטסינָאלַָאק יד ,12 םינמית ,94 םידרפס ,ןסַאדנַאמ 119
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 "רע יד .ןעגנוריּפורג עניילק ןעמוקַאב ןבָאה ןטָאדנַאפ טשער םעד

 רעבָאטקָא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא םירחבנה תפסא ןֹופ גנוציז עטש

 ימואלה דעו םעד ,ןאנרַא ןדנריפסיוא ןַא טלייוועג טָאה יז ,1920/

 ןופ סעיצקנופ יד ןעמונעגרעביא טָאה רעכלעוו ,(רעדילגטימ 30)

 -שי ץרא רעד ןופ זיא ימואלה דעו רעד .ינמזה דעו ןקיטציאדזיב

 -יטיגעל יד סּלַא ןרָאװעג טנעקרענָא לעיציפָא גנוריגער רעקיד'לאר

 טכער םעד טימ ,םוטנדיי רעניטסעלַאּפ ןופ טפַאשרעייטשרָאפ עמ

 ,ןקעװצ-סגנוטלַאװרַאפטסבלעז ענענייא רַאפ ןרעייטש ןענָאמוצפיוא

 יד ךיוא ןבָאה (1920 רעבמעצעד ןיא) רעטעּפש םישדח ייווצ

 -ימעגְלַא ןא חפיח ןייק ןפורענפיונוצ רעבַארַא עקיד'לארשי ץרא

 ַא ןגָארטעג טָאה סערגנָאק רע'הפיח רעד .סערגנָאק ןשיבַארַא םענ

 ,רָאלק ןרָאװעג זיא'ס ,רעטקַארַאכ-ףמַאק ןשיטסינויצײטנַא ן'טלוב

 ן'לעוימעס טרעברעה ןופ קיטקַאט עשירעכינכָאנ ,עכאווש יד זַא

 -עג טפרַאשרַאפ ךָאנ זיא ענַאל יד .גלָאפרעד ןדעי ןָא ןבילבענ זיא
 ןיא) עיריס ןוא םירהנ םרֹא ןיא ןעורמוא עקיטולב יד בילוצ ןרָאװ

 ךָאנ זיא קשמד ,תוכלמ ןייז ןריולרַאפ טָאה לַאזייפ ,(1920 רעמוז

 רעטילימ ןשיזיוצנַארפ ןופ ןרָאוועג טריּפוקֶא ףמַאק ןקיגָאטײירד ַא
 -סיזקע וצ טרעהענפיוא םָאה עיריס ןיא הכולמ עשיבַארַא יד ןוא

 ןפורעגסיורַא רעכַארַא עקיד'לארשי ץרא יד ייב טָאה סָאד ,ןריט

 לַארעביא ןבָאה ןרָאטַאטינַא ,גנוגערפיוא ןֹוא גנורעדורעצ עסיורנ ַא
 ,ןענייז סָאװ ;ןטסינויצ יד ןגעק ןומה ןשיבַארַא םעד טצעהענפיוא
 ןוא תולּפמ עשיבַארַא עלַא ןיא קידלוש ןעוועג ,גנוניימ רעייז טיול

 עצעה רעשיטסינויצײטנַא רעטיינַאב רעד וצ לַאנניס םעד ,תורצ

 ,הפיח ןייק ןפָאלטנַא קשמד ןופ זיא רעכלעוו ,לַאזייפ ןבעגעג טָאה

 -ידנריצַאװַארּפ ַא טימ עסערּפ רעשיבַארַא רעד ןיא סיורַא זיא רע ווו

 יַארַא םעד ןיא קידלוש ןענייז ןטסינויצ יד זַא ,גנורעלקרעד רעק
 טָאה הילע עשידיי עקידנסקאוו יד ךיוא ,עיריס ןיא לַאפכרוד ןשיב

 ןבענעג רעבַארַא יד ןשיװצ עיצַאטיגַא רעשיטסינויצ-יטנַא רעד

 ,וויסַאּפ ןבילבעג זיא ןוילעה ביצנ רעד רעבָא ,ףָאטש-עדנַאנַאּפָארּפ

 ,טעברַאױץעה רעייז ייב טרעטשעג טשינ ןרָאטַאטינַא יד טָאה רע
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 ןענאטשראמ ןבָאה "רענעקירעכבַארַא יד ,דנָאמשטיר ןוא טרָאטּס

 םעד ןעּפעשט טשינ ראט'מ ןזא ,ןוילעה ביצנ םעד ןנייצרעביא ֹוצ

 ןענייז םסָאװ ,עטמאאב עשיטסינויצײטנַא יוד ."רעייפ , ןשיבארא

 ןבָאה ,ליטש ןסעזעג תוביצנ ט'לעוימעס ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא

 "טנעָאנ ערעייז טיינאב ןבָאה ייז ןוא ,טומ ןעמוקַאב רעדיוו טציא

 יד ןופ רענַאל ןשיטסינויצ-יטנַא םערטסקע ןטימ ןעננואיצַאב עטס

 ןרָאטַאטינַאטמיוה ייוצ יד טריטסענמא טָאה לעוימעס .רעבַארַא

 ןוא ,ףעראפלא-ףערא ןוא ינייסוה לא םָארנַאּפ רע'מילשורי ןופ

 םלא ןטשרע םעד ,סנטסָאּפ עטעפ טטאשראפ וצרעד ךָאנ ייז טָאה

 טָאטש רעד ןופ ?לשומ סלַא ןטייוצ םעד ןוא םילשורי ןיא יטפופ

 "יז ןֹופ ןנַאלשרָאפ יד טיול ןוטענ ןִלַא סָאד טָאה לעוימעס .,ןינ'נ

 בננ םעד ןצעוקעװַא, ןכרוד זא ,ןטלאהעג ןבָאה סָאו ,םיצעוי ענ

 טאטלוזעד רעד רעֶבָא .רעצעה יד ןקיאוראב ןעמ טעוװ "רמוש סלַא

 ןבָאה ןרָאטַאטינַא עשיבַארַא יד .רעקיד'כוּפיחל ַא רָאנ ןעװעג ןיא

 טכאלעגסיוא טושּפ ןבָאה ייז ,הּפצוח רעמ ןעמוקַאב גָאט ןדעי טימ

 -סערּפ רעד ,רענַאישימָאקייה ןשידיי ןופ טייקיבינכַאנ עכַאװש יד

 ןגיוא יד ןיא ןלַאפענ קרַאטש זיא ן'לעוימעס טרעברעה ןופ שזיט

 ףוס .רעבַארַא יד ייב ןֹוא עטמַאַאב עשיטסינויצײטנַא ענייז ןופ

 -רַאפ ןעוועג לארשי ןץירא ןיא רעטסַאמטא יד רעדיוו ןיֹוש זיא 0

 -עס ,ןעגנואארד ןוא םענירטניא עשידיייטנַא עמייחעג טימ ט'מס
 ןוא תורשפ ןופ געוו ןייז ףיוא ןעגנַאנעג רעטייוו רעבָא זיא לעוימ

 יד ןרעכיז וצ ןפוא רעקיטכיר רעד זיא סָאד זַא ,קידנביולנ ,םירותו

 "אב א ןפַאשענ לעוימעס טָאה 1990 טסכבראה ןיא .דנַאל ןיא ור

 "רַאּפ רעניטסעלַאּפ םוצ רודֹוורפ ןיפ ַא ,טמַאשרעּפרעק-סננוטַאר

 -אב-סננוריגער ערעכעה 10 ןֹופ ןענאטשאב ןיא עכלעוו ,טנעמַאל

 ןדיי 3 ןוא ןטסירק 3 ,רענעמלווומ 4 ;ןטַאנימַאנ 10 ןוא עטמא

 ,(יבצ-כ .י ןוא יקסיראוולַאק .ח ,ןילעי דוד)



 1921 רָאי ןיא יַאמ רעקיטולב רעד - (42

 ,1921 .י ביוהנֶא ןיא ,סיזירק-טלעוו רעכעלטפַאשטריװ רעד

 "ער רעד ןופ תוסנכה יד ,לארשי ץרא ןיא ןפורעגּפָא ךיוא ךיז טָאה

 זיא עזָאלסטעברַא עשידיי ןופ לָאצ יד ןוא ןלַאפעג ןענייז גנוריג

 ךיז טָאה רעבַארַא יד ןשיווצ עצעה עשיטסינויציטנַא יד .ןסקַאװעג

 .םכש ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1921 רַאונַאי ןיא .טקרַאטשראפ רדסכ

 .תוביצנ ם'לעוימעפ טניז עטשרע יד ,עיצַארטסנָאמעד עשיבַארַא ןַא

 טסוװעג טָאה רע .טרעטיברַאפ ןוא זעוורענ ןרָאװעג זיא לעוימעס

 ןעייר עשיטסינויצ יד ןיא טשרעה סָאװ ,טייקיזָאלפליה רעד ןגעווי

 םעד בילוצ ןטילעג טָאה רע ,ץנערעפנָאק-רָאי רענָאדנַאֿל רעד ךָאנ

 ס'לעוימעס .טציטשעג טָאה רע ןעמעוו ,סיײדנַארכ ןופ לַאפכרוד

 ריצ ןופ טרעטייוורעד רעמ גָאט ןדעי טימ ךיז טָאה עיצַאטנעירָא

 . םיצעוי יד זַא ,טרפִב .רעגַאל ןשיבַארַא םוצ טרעטנענרעד ןוא םזינ

 ןַא טימ טעשַארטסעג רדסכ םיא ןבָאה דנָאמשטיר ןוא סרָאטס

 לארשי ץרא ןיא .ןָאזינרַאו רעשילגנע רעד ,דנַאטשפיוא ןשיבַארַא

 ךיוא ,ןרָאװעג טריצודער רדפכ םימעט-סגנורָאּפשרעד .בבילוצ ןזיא

 -ירק ַא ןרָאװעג םזינויצ ןרַאפ זיא ןָאדנָאל ןיא ענַאל עשיטילָאּפ יד

 יד ןגעק עיצַאטינַא ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה דנַאלגנע ןיא .עשיט

 -ָאל יד ןפראוועג טָאה'מ ,טנעירָא ןיא תואצוה-רעטילימ עקירעביא

 ןייז רַאפ ביוחמ טשינ זיא דעלָאצ-ןרעייטש רעשילגנע רעד :גנוז

 ףוס .עניטסעלַאּפ ןיא םייה עלַאנָאיצַאנ-שידיי ַא ןעיוב וצ טלענ

 -עגרעביא לארשי ץרא ןופ גנוטלַאװרַאפ יד זיא 0 רעבָאטקָא

 .םוירעטסינימ-לַאינָאלָאק םוצ םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןופ ןעגנַאג

 -עג וצ ןעגנולעג םיגיהנמ עשיטסינויצ יד זיא ןרָאי רֶאּפ יד ךשמב

 - טַאּפמיס ןוא טניירפ םוירעטסינימ-ןרעסיוא םניא ךיז רַאפ ןעניוו

 "נֵא טניז .יינספיוא ץלַא ןביוהנא טזומעג ןעמ טָאה טציא ,רעק

 ןענַאטשעג םוירעטסינימ-פַאינַאלַאק ןופ שארב ןיא 1991 ביוה

 -יטילָאּפ עשילגנע עטסקיאעפ יד ןופ רענייא ,לישטרעשט ןָאטסניװ
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 -חרזמ עטיווס ַא ןופ שארב טנעירָא ןייק קעװַא דלַאב זיא רע ,רעק
 ,םנערָאל לענַאלָאק רעד ןעוועג ךיוא ןיא'ס עכלעוו ןשיווצ ,רענעק

  "ףעשט ןיא ןַא ,טסוװעג ןעמ טָאה ןויירק עשיטסינויצ יד ןיא

 ןעמ ןוא ,ןטסינויצײטנַא עטריראלקעד ךיז ןעניפענ באטש ס'לישט

 יטנא רעקידרעטייו רעד ףיוא טקוקענ הנאד רעסיורג ַא טיִמ טָאה

 ןייק ןרָאפענקעװַא ווָאלָאקָאס םוחנ עקַאט ןזיא םעד בילוצ ,גנולקיוו

 ןוא רעטסינימ םעד טראוװרעד טָאה'מ ווו ,לארשי ץרא ןוא םירצמ

 -רָאפ םעד רעטנוא ,ָאדיאַאק ןיא זיא 1921 ץרעמ ןיא .עטיווס ןייז

 יד רַאט ץנערעטנַאק א ןעמוקעגראפ ,רעטסינימ-לאינָאלָאק ןופ ץייז

 "יה רעד טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,םינינע-טנעירָא

 םירהנ םרא ןֹופ רעינשימאקייה רעד ,לארשי ץרא ןופ רעינשימָאק

 ןיא הכלממ יד ןבענוצרעביא ןרָאוװעג ןסָאלשַאב זיא'ס ,וו .זא ןוא

 יד ךרוד זיא רעכלעוו) ןלַאזייפ רימע םעד (קַאריא) םירחנ םרא

 ,רעדורב ןייז ןוא ,(עיריס ןופ ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא ןזיוצנַארפ

 -םיוא ןרעטנוא) ןדריח רבע ןיא חלשממ יד ן'ַאלודבַא רימע םעד
 ןסולשַאב עקיזָאד יד ,(ןוילעה ביצנה ןקיד'לארשי ץרא ןופ טכיז

 ןעגנַאלרַאפ וצ רעבַארַא עקיד'לארשי ץרא יד טומ ןבענעג ןבָאה

 -ימ םעד ראפ ,לארשי ץרא ןיא חלשממ ענענייא ןַא ךיז רַאפ ךיוא|
 -לעוװ ,עיצַאטוּפעד עשינַארַא ןַא ןענישרעד זיא לישטרעשט רעטסינ

 טלעטשעג סערגנַאק-לַאנַאיצַאנ ןשיבַארַא ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה עכ

 ,עיצאראלקער'רפלַאב יד ןעיצקירוט :;ןעננורעדַאֿפ עקידננלַאפ

 יַארַא ערעדנא טימ עניטסעלאּפ ןקינייראפ ןוא סילע עשידײ יד ןסילש

 טָאה לישטרעשט .הכולמ רעלַאנַָאיצַאנ ןייא ןיא רעדנעל עשיב

 רע רעכלעוו ןיא ,עדער עטיורג ַא ןטלַאהעג עיצַאטוּפעד רעד רַאפ
 ןַא ףיוא ךיז טציטש עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד :טרעלקרעד טָאה

 טשינ ָאזלַא ךיז טזָאל יז ,טאדנאמ ןוא ךַאמּפָא ןלַאנָאיצַאנרעטניא

 -ַאלקעד-רופלאב רעד ראפ רעבַארַא יד ןופ קערש רעד ,ןַיז ?טבמ

 ןַא ,טשינ טמיטשאב עיצַארַאלקעד יד לייוו .טסיזמוא זיא עיצַאר
 ָאד זיא'ס ,ןריי ןֹופ םייה עלאנאיצאנ יד ןייז לָאז לארשי ץרא ן'נַאנ
 ,םייח רעלאנַאיצאנשיכארא ןא רַאפ ךיוא ןיאלפ לארשי ץרא  ןיא



 -סמַאנפיוא רעד וצ טסאּפענוצ ןוא טרילוגער זיא הילע עשידיי יד |

 יז טעװ גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעד עגונב ,דנַאל ןופ טייקיאעפ

 "יו רעמ -- !דלודעג ןבָאה זומ'מ .זייווטירש ןרעוו טריפענכרוד

 פעד רעד רַאפ טלָאהרעדיװ לישטרעשט טָאה עבלעז סָאד רעקינ

 | - ימואלה דעו ןופ עיצַאט

 רעכלעוו ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןופ שוריּפ רענדָאמ רעד

 ןטשרע ןיא קורדסיוא ןשירַאטנעמוקָאד ןייז ןעניפעג רעטעּפש טָאה

 טשינ ןוא ןדיי יד טשינ טלעטשעגנדירפוצ טשינ טָאה ,יידובסייװ

 ,טפרַאשרַאפ ךיז טָאה עיצַאטינַא עשיטסיניצײטנַא יד .רעבַארַא יד

 וצ .רעכעלטּפַאשנדייל ןרָאװעג זיא רעבארא יד ןופ גנומיטש יד

 יַּפִא גנוריפ ס'ַאשַאּפ לַאמעק רעטנוא ןקרעט יד ןבָאה טייצ רענעי

 טציטשעג ןענייז סָאװ ,ןכירג יד רעביא ןוחצנ ןסיורג ַא ןטלַאהעג

 "עגּפָא קרַאטש טָאה הלּפמ עשי'נוי יד ,דנַאלגנע ךרוד ןרָאװעג

 רעדיוו זיא קַאריא ןיא .חרזמ ןיא שזיטסערּפ ס'דנַאלגנע טכַאוװש

 1921 לירּפא ןיא ןענייז םירצמ ןיא ,דנַאטשפיױא ןא וצ ןעמוקענ

 ןעוועג זיא טלעװ עשיבַארַא יד ,ןעורמוא עקיטולב ןכָארבעגסיױא

 | | .,טרעדורעגפיוא

 "מוא ןעמוקעג ופי ןיא ןלַאפרָאפ עקיטולב יד ןענייז םעדצָארט

 עּפורג עשיטסינומָאק יד טָאה 1921 יַאמ ןט'| םעד .טרַאוװרעד

 ַא טריזינַאגרָא (ןסּפָאמ .פורעג .זַא) "םיטסיליצוס םילעוּפ תנלפמ ,

 ןשיבַארַא-שידיי ןֹופ זיא עכלעוו ,עיצַארטסנַאמעד עשיבַארַא-שידוי

 ןבעל לָאז , :ןעגנוזַאל יד טימ סיורַא "םולש הונ; ופי ןיא ?טרעפ

 יד ףיוא .װ .א .א "םזינויצ ןטימ רעדינ ,עניטסעלַאֿפ-טעיױװַאס

 םעד ןשיווצ סיוטשנעמַאזוצ ַא וצ ןעמוקענ זיא ביבא-פת ןופ ןסָאנ |

 -סינומָאק רעד תעב .ןטסינומָאק יד ןוא "הדוכעה תודחא ,, ןֹופ גוצ |

 -צולּפ ןעמ טָאה ,"םולש הונ, ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא גוצ רעשיט

 ךעלטננייא .ָאד זיא'ס סָאװ .ןטייז עלַא ןופ ןסיש ןביוהעגנָא גניפ

 -עגרָאפ זיא רעכיז .ןרָאװעג רָאלק טשינ טנייה זיב ןיא ,טריסַאּפ

 ַא טימ ןבָאה סָאװ ,תוחוכ ערעטצניפ יד .עיצַאקָאװָארּפ ַא ןעמוק

 לָאמסַאד ןבָאה ,םָארגַאּפ רע'מילשורי+ םעד טריזינַאנרַא קירוצ רָאי
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 ןיא לָאמסָאד ,ןפורוצסיורא ידכב ,ןסיוטשנעמַאזוצ יד טצונענסיוש
 ןיא ,וםי ןיא גנוטלאווראפ עשילגנע יד ,ןדיי ףיוא םָארנַאּפ א ופי
 ימיצולּפ ןופ ןראועג טשארעביא ,טרעלקרעד רעטעּפש טָאה'ס יו
 עטנסָאװַאב ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב ןיא ופי ןוא ,ךורבסיוא ןקיד
 טעמכ ןענַאטשַאב זיא טָאװ ,ייצילאּפ רע'ופי יד ,סעדנַאב עשיבַארַא
 -עג טשינ סעקישטשמָארנַאּפ יד טָאה ,רעבַארַא ןופ ךעלסילשסיוא
 ןענייז ןסַאג עסיוועג ןיא .טעברַא רעשי'חצור רעייז ייב טרעטש
 . -ולב יד ןופ רעריפנָא יד ןעוועג ןטנַאיצילַאּפ עשיבַארַא יד רַאגָאז
 זיוה ןטנַארגימע רע'ופי ןיא ןשינעעשעג יד ,ןלַאפרעביא עקיט
 -ומדא רעשילנגנע רעד ראפ קעלפידנאש רעקיבייא ןַא ןביילב ןלעוו
 טרעיודעג טאה געט יירד ,?ארשי ץרא ןיא ייצילאפ ןוא עיצַארטסינ
 רעטילימ ענעמוקעגנָא סָאד טָאװ ףוסל ֹויב ,ןדרָאמ ןוא ןביור סָאד
 ןיא ןבָאה טומ ןכעלביולגמוא ןַא .םישעמ עקיטולב יד טקיטשרעד
 ייז .ביבא ?ת ןוא ופי ןופ ןדיי יד ןזיוועגסיורא געט עקיזָאד יד
 םעד קנַאד ַא .ֹופי טקידיײטרַאפ ןוא ביבא-לת טעװעטארעג ןבָאה
 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ םָארנַאּפ רעטנַאלּפעג רעד עקַאס ךיז םסָאה
 רעד .רעקידייטרַאֿפ עשידיי ןוא רעלַאטנָא עשיבַארַא ןשיווצ ףמשק
 -"נרהרעד 48 הר :;ןעוועג ויא ופי ןיא ןפמַאק יד ןופ טַאטלוזער
 -רַאפ 49 ןוא עט'נרהרעד 14 .רעֶבַארַא ,עטעדנווורַאפ 154 ןוא עט
 -נצנעלנ רעד ןעוועג זיא ופי ןופ רעריטרַאמ יד ןשיווצ .עטעדנווו
 -ײטרַאֿפ רעד ייב .רעגערב .ח .י רעלעטשטפירש רעשיאערבעה רעד
 -נוה רֶאַפ יד טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ףיבא-לת ןֹוא ופי ןופ גנוקיד
 .דודג ןופ טילפו דירש רעטצעל רעד ,ןטסינָאיגעל עשידיי טרעד
 ןופ שינביולרעד ןֶא ןיא ןילָאגרַאמ לענַאלַאק טנַאדנעמָאק רעייז
 ןטסינָאינעל יד ןופ שארב ןפיול וצ ןעמוקעג עטצעועגרָאפ ענייז
 .ביבא ?ת ןופ גנוקידײטרַאפ יד טריזינַאגרַא םָאה ןוא ופי ןייק
 יד ךָאנ ךיילנ ןיא ופי ןופ גנורעקלעפאב עטײדיי עצנאג יד םעמכ
 .בינא-לת ןייק רעמירא ןשינעעשעג עקיטולב

 ןרעביא טיירּפשראפ סעילאוכ-טארנאפ יד ךיז ןבָאה ופי ןֹופ
 ןיא ןלַאפרעביא עקיטולב יד זַא ,טלוכ ןרָאװעג יא ם ,דנַאל ןצנַאג
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5 

 ז
 םעד .עלַארטנעצ ןייא ןופ טריזינַאגרָא ןרעוו ןורמוש ןוא הדוהי

 ןיע ןוא אבס רפכ ןיא לַאפרעביא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא יַאמ ןט4

 טמרוטשעג רעבַארַא עטנפָאװַאב ןסַאמ ןבָאה יַאמ ןט-8 םעד .יח

 -םופ ןוא ןדיי ריפ פמַאק םניא ייברעד ןענייז ןלַאפעג) הוקת חתּפ

 הרדח ןיא ןלַאפרעביא ןעמוקענרָאפ ןענייז ןאד .,(רעבַארַא קיצ

 ףליה רעזייולייט ַא טימ  ןריי יד ןבָאה לַארעכיא .תובוחר ןוא

 .רעלַאּפנֶא עשיבַארַא יד ןסיוטשעגקירוצ ןטַאדלָאס עשילגנע ןופ

 2 א 7

2 

2 2 02 201 : 

 רעגערב םיײח ףסוי



 ןוא עיצַאלוטיּפַאק סלעוימעס טרעברעה 3
 םזימעפעד "רעשיטסינויצ,

 רעד ןסעזעג זיא םיפוצה רה ןפיוא ץַאלַאּפ-סננורינער םעד ןיא
 -עוי ענייז ,דחמ ןֹוא רעיורט ןופ טשרעהַאב ,ןוילעה ביצנ רעשידיי
 זיא רברמ רעשיבארא רעצנַאג רעד זַא ,טלייצרעד םיא ןבָאה םיצ
 ,טרעלקרעד םיא ןבָאה ןלַארענעג יד ,ןדיי יד ןגעק ןענַאטשעגפיױוא
 םעד ןרעכיז וצ ידככ ,ךַאװש וצ זיא ןָאזיגרַאג רעשילננע רעד זַא
 טָאה ,לארעביל רעשידיי רעקיטומטוג רעד ,ֿפעוימעס .ןריי ןופ ץוש
 רעטייוצ א ןופ טטנעּפשענ ןקיטולב טעד ןעזעג ןגיוא ענייז רַאפ
 ןיא ןויפעה ביצנ רעד ,ןררי ןוֿפ םענערב יד ףיוא ,עניאַארקוא
 - ןופ חוכדיאב יד ןעוו ,ט'שנאי'רַאפ ןוא םריוורעגעד ןעננַאנענמורַא
 טאטשנא ייז ןבָאה ,ן'לעוימעס ייב ןענישרעד ןענייז ימואלח דעו
 ַא ןופ ןפרווורַאפ ערעטיב ןרעה וצ ןעמוקַאב ,ףליה רעכעלרעדירב
 רענַאישימָאקייה רעשידיי רעד .שטנעמ םענעכָארבעג ןוא ןקידנדייל
 ןבָאה ייז ,טריפרַאפ םיא ןבָאה ןטסינויצ יד זַא ,טנָאלקַאב ךיז טָאה
 ,תוביצנ יד ןעמענרעביא םייב ךיילג ,ןביוהוצנָא ןכָארּפשרַאֿפ םיא
 ןעמ טָאה םעד טאטשנא ןֹוא ןטנופ ןענָאילימ ףיֹוא ןטעברַא עקיזיר
 ,עזָאלסטעברַא רעטנזיוט טקישעג םיא

 -ָאקָאס .ילע יד ןלעטשּפָא ןסייהעג לייוורעד טָאה לעוימעס
 טלייוועג םלאמאר ןבָאה סָאװ ,רעריפ עשיטסינויצ ערעדנַא ןוא ווָאל
 ןגעק ץנעורעטניא ןַא םימ ביצנ םוצ ןעמוקעג ןענייז ,דנַאל ןיא
 ןיא סָאד זַא ,טרעלקרעד ףיורעד טָאה לעוימעס .,גנוסילש-הילע רעד
 רָאפ ַא ןיא טעװ סָאװ ,םַאנסָאמ-סטכיזרַאפ רעלַאטנעמָאמ ַא זיולב
 -אב ןבילבעג ןיא גנוסילש-הילע יד רעבָא ,ןרעוו טפַאשעגּפָא געט
 ןבָאה ימואלה דעֹו רעד ןוא םיריצה רעו רעד ,ווָאלָאקָאס .ןייטש
 החטבה-סגנוריגער יד ןטלאהנייא-טטשינ םעד ןנעק טריטסעטָארּפ
 ןיא ןבענעגנָא ךיז ייז ןבָאה ,ןפלָאהעג טשינ טָאה סָאד ןעוו ןוא
 ךיילג ןעמ טָאה עוויטוקעזקע רענָאדנָאל רעד ןופ רעבָא .עיסימעד
 פישטרעשט ןָאטסניװ לייוו ,זנורב ןטימ ןרעהוצפיוא טננַאלרַאפ
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 -עכיזרַאפ יד ןָאדנָאל ןיא גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ןבעגענ טָאה

 -ער רעשילננע רעד ןופ עיצַאטנעידַא עשיטסינויצדָארּפ יד זַא ,גנור

 דלַאב טעוװו הרזנ:חילע יד ןוא ןרעדנע טשינרָאגנ ךיז טעוװ גנוריג

 | | ,ןרעוו טפַאשענּפָא

 -נא ערעטיב ליפיוזַא טבעלענרעביא טָאה סָאװ ,בֹושי רעד

 רענָאדנַאל עיינ עקיזָאד יד יבנל שיטּפעּקס ןבילבענ זיא ,ןעננושיוט

 -נעטשלופ רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה םזימיסעּפ ןייז ןוא תוחטבה
 עכלעוו ,עיצַארַאלקעד-סגנורינטר עכעלרעייפ יד .טעדנירנַאב קיד |

 -ָאנ סנינעק ןיא) 1921 ינֹוי ןט-8 םעד טָאה ?עוימעס טרעברעה

 -עקלעפַאב רעניטסעלַאּפ רעצנַאג רעד רַאפ ןבענעגּפָא ,(גָאט-םנעמ
 ןליפַא טרַאוװרעד סָאד ןבָאה סע יו ,רענרע ךס ַא ןעוועג זיא גנור

 טגָאזעג טשינ זיא עיצַארַאלקעד רעד ןיא .ןטסימיסעּפ עטסערג יד

 סעקישטמָארנַאּפ עשיבארא יד ןנעק טרָאװ טכעלש ןייק ןרָאװעג

 רעשירייי רעד ןופ גנוטסייל-רוטלוק רעד ןגעוװ טרָאװ טוג ןייק ןוא

 -ניא ןַא ןעמוקעג זיא ןגעקַאד ,לארשי ץרא ןיא טעברַא-ובּפיוא
 לת ַא טָאה סָאװ ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןופ עיצַאטערּפרעט

 -ודער ,טרעוװ ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןשיִטיִלֶאּפ ןצנַאג ריא ןופ טכַאמעג

 ַא רַאפ שינביולרעד םתס ַא וצ עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד קידנריצ
 ָאד ידכב ,עניטסעלַאּפ דנַאל ןיא ןעמוקוצניירַא ןדיי לָאצ רעסיוועג

 ןוא תבוטל עירטסודניא ןוא טפַאשטריװדנַאל ַא ןעלקיװטנַא וצ

 ,רעבַארַא יד ןֹופ ןצונ

 ביצנ רעשידיי רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק בושי ןרַאפ זיא'ס

 גייצקרעוו ַא ןרָאװעג טושַּפ זיא ןוא ןכָארבעגנעמַאזוצ זיא ןוילעה

 ןוא בושי רעד .םיצעוי עשיטסינויצײטנַא ענייז ןופ טנעה יד ןיא

 טרעטיצעגפיוא ןבָאה טלעוו רעצנַאג רעד ןיא הנחמ עשיטסינויצ יד

 רעלעיציפַא רעטקיסעמעג רעד וליפַא ,הּפרח ןוא ןרָאצ רַאפ

 ןא ןעװעג זיא עדער ס'ביצנ םעד, זַא ,ןבירשעג טָאה "םלועה ,

 זיא טרָאו סעדעי ןֹופ ןוא ,טייקנלאפענ ןוא חענכח ןופ קורדסיוא

 -"לארשי ץרא יד "!טניזַאב ךימ טָאה'מ ;יירשעג רעד ןרָאוװעג טלוב

 -ידיי רעד ןוא הרבע תררוג הרכע .טריפמוירט ןבָאה רעבַארַא עקיד
 הענכה ןופ געוװ ןייז ףיוא ןעגנַאגעג רעטייוו זיא ןוילעה ביצנ רעש
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 עשיבַארא, ןַא טרינּפָארּפ רעבַארַא יד טָאה רע .טייקנלַאפעג ןוא

 יץנעגַא רעשירײ רעד רַאֿפ טנעלַאװיװסע םלא י"א ןיא "ץגעגַא

 םוירעטסינימילאינַאלַָאק סָאד ןעוו ןוא .טאדנַאמ-עניטסעלַאּפ ןיא

 ביצנ רעד ךיז טָאה ,המכסה ריא ןבעגנ טלָאװעג טשינ וצרעד טָאה

 עכלעוו טימ ,ןעלבַאטַאנ עשיבארא ןֹופ טארייב ַא ןפאשענ ןוילעה

 טָאה לעוימעס .שדוח ןיא לָאמ רֶאּפ א ןעמוקענפיונוצ ךיז זיא רע

 סָאװ ,ןָאינעל ןשידיי ןופ טילפו דירש ןטצעל םוצ ףוס ַא טכַאמענ

 .דיתע םעד ראפ ןוא רבע םעד ןופ לָאבמיס ַא יװ ,ןבילבעג זיא

 ןיא ןפַאש וצ טנַאלּפענ לעוימעס טָאה ןעוומואײַאמ יד רַאֿפ ץרוק

 א ;ןטפלעה ייווצ ןופ ןייטשַאב לָאז סָאװ ,ץילימ א לארשי ץרא

 ןטימ ןטסינָאינעל טרעדנוח רֶאּפ עטצעל יד ,עשיבַארא ןַא ןוא עשידיי

 רעד רַאט דוסי רעד ןייז טלָאזעג ןבָאה ,שארב ןילָאגרַאמ לענָאלָאק

 טָאה ןויירק עשיטסינויצ עסיוועג ןיא .ץילימ ןופ טפלעה רעשידיי

 ףליה רעד טימ ןייז ךעלנעמ טעווס זא ,טפָאהענ ךָאנ ןליפַא ןעמ

 ןשידיי ןקילָאמַא םעד ןעיינַאב וצ ןטסינַאינעל ענעבילבראפ יד ןופ

 ,גנורינער ס'לעוימעס טרעברעק ןופ סרוק םעיינ םייב ,טציא ,דודג

 טכַאמענ ןענילָאנרַאמ טָאה'מ .ןרָאװעג טשינרָאג ןעמעלַא םעד ןופ זיא

 קידנלייא ןעגנַאנַאב זיא רע סָאװ) ךורב-ןילּפיצסיד רַאפ סעצָארּפ ַא

 עטצעל יד ןוא (ופי ןייק שינעביולרעד ןָא ,ןטסינָאיגעל ענייז טימ

 ןעוועג זיא סָאד .טזיילעגפיוא ןעמ טָאה סעינַאּפמַאק-ןטסינָאינעל

 ןצלָאטש םעד טגָארט סָאװ ,?טיּפַאק ןכעלרעה םעד ןופ גָאליּפע רעד

 -ענ טָאה לרוג רעשיטסאקראס רעד ,"ןָאינעל רעשידיי, ;ןעמָאנ

 דצמ תופידר עלַא טכעלעגרעביא טָאה סָאװ ,ןָאינעל רעד זַא ,טלָאװ

 -רעה רעד תעכ ןרעוו טרידיווקיל לָאז ,ןלַארענעג עשיטימעסיטנַא

 -רעכיז יד ןיא ןָא טציא ןֹופ ,ןוילעה ביצנה ןשידיי א ןופ טפַאש

 ןבענעגרעביא לארשי ץרא ןיא ץיזאב ןוא ןבעל ןשידיי ןופ טייק

 ןוא ןענַאילַאטַאב עשינעמלווומ-שידניא ןופ טנעה יד ןיא ןרָאװעג

 ןעוועג ט'מסרַאפ ןענייז סָאװ ,ןטנַאדנעמָאק עשילננע-שירצמ ערעייז

 .ןריי וצ חאנש ןוא םזינויצ-יטנַא טימ

 ןופ ץראה ןשידיי ןיא ולימַא ךיז ןבָאה'ס לָאמַא בוא ןוא
 ןוא ןפרוװרָאפ עכעלרעניא טּפאכענניירא ן'לעוימעס טרעברעה
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 יבגל טכערעג ןוא טוג ןעגנולדנַאה ענייז 'ןענייז תמאב יצ ,תוקפס

 ,ןזיירק יד ןעמוקעג ןענייז ָאט ,בושי םעד ןוא קלָאפ ןשידיי םעד

 ,"םולש'תירב; רעד ןסקַאװענסױרַא רעטעּפש זיא'ס עכלעוו ןֹופ

 ,קידנרעלקרעד ,טקיאורַאב תוששח ןוא תוקפס עקיזָאד יד ןבָאה ןוא

 "יצ רעד וצ געװ ַא ךיוא זיא םעטסיס-סגנוריגער ס'לעוימעס זַא

 -עג ךיז ןבָאה רענַאֿכ ןשיטסינויצ ןיא .עיצַאזילַאער רעשיטסינ

 םעד ןרידיווער וצ ןעוועג ןסיוא ןענייז סָאװ ,ןעגנוניימ ןרעה טזאל

 .ןעגנורעדַאפ עטסלַאמינימ ןופ גנוטכיר רעד ןיא םזינויצ ןופ תוהמ

 רעד ןיא םיזיוק רעד ןוא לארשידץרא ןיא ןשינעעשעג עקיטולב יד

 "יטש עשיטסיטעפעד רַאפ ןדָאב ןקיטסניג א ןפַאשעג ןבָאה גנוגעװַאב

 דויצ ַא זַא ,ןדערוצנייא עדעדנַא ןוא ךיז טוורּפענ טָאה'מ ,ןעגנומ

 ןיא טייהרעמ רעשידיי ַא ןופ ּפיצנירּפ ןפיוא טכיצרַאפ סָאװ ,םזינ

 רעלערוטלוקדלַאנָאיצַאנ לסיב ַא טימ ךיז טנגונגַאב ןוא לארשידץרא

 רעלעזַאב םוצ הריתס א ןיא טשינ טייטש ,בושי ןרַאפ עימָאנַאטיױא

 ןַא ןעוועג ןענייז ןעננומיטש עשיטסיטעפעד עקיזָאד יד ,םַארנָארּפ

 "יוא ןוא רעכעלרעניא רעד רַאפ םרָאפ-סקורדסיוא עשינָאלָאעדיא

 קילג םוצ ,עסיוועג ייב טייקיזָאלפליה ןוא טייקכַאװש רעכעלרעס

 .רענַאל ןשיטסינויצ םעניא ןזיירק ,עכיײרלָאצ טשינ

 (1920 ילוי) ןָאדנַאל ןיא ץנערעּפנַאק עשיטסיגויצ יד/

 :(סקניל ףיוא טטכער ןופ) ןציז םוידיוערּפ םעניא

 : | .ןיקשוסוא ,סיידנַארב ,ווָאלָאקָאס



 ערעווש ןופ הפוקת רעשיגארט ַא ןיא .(4

 ןפמַאק ןֹוא תונויסנ

 ןוא שיטילַאּפ ייס ךיז טָאה לארשי ץרא ןיא ענַאל יד תעב

 -רָאטלעוװו עשיטסינויצ יד טָאה ,טפראשראפ ךעלטפַאשטריוװ ייס

 סע .סיזירק ןכעלצרעמש ןוא ןרעוש ַא טבעלעגרעביא עיצַאזינַאנ
 -ַארט רעד ןרָאװעג טלוב טייקכעלקריוו רעשיטסינויצ רעד ןיא זיא

 ןוא טייקידנעװסיונ ןשיוװצ ,תלוכי ןוא ןוצר ןשיווצ םוחת רעשינ

 וצ ידּכ ,רעטלעג עלאמינימפ יד טלעפענסיוא ןבָאה'ס ,טייקכעלנעמ

 טדערעג ךס א טָאװ'מ ,ץראה ןינב םעד ןלייאוצוצ ןוא ןרעסערגרַאפ

 רעבָא ,האולה:לַאנַָאיצַאנ רעשידיי רעסיורג ַא ןנעוו ןבירשעג ןוא

 -עג ןיא סָאװ ,דוסיה ןרק רעד ,ןרָאװעג טשינרָאג םעד ןופ זיא'ס

 -ייטשַאבטסבלעז רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ ּפיצנירּפ ןפיוא ןרָאװעג ןּפַאש |
 רעד .ןטַאטלוזער עסיורג ןייק טגנערבעג טשינ טָאה ,רשעמ גנורע

 ,יקסלָאּפָאטַאלז ,שיריינ) םוירָאטקעריד-דוסיה-ןרק ןופ טסעפינַאמ

 -רַאװרעד יד טָאהעג טשינ טָאה (לעווייפ ,יקסניטָאבַאשז ,ןעווַאק
 -ירעמא עטנייווענוצ ןבעג םוצ ןוא עכייר סָאד וליפַא ,חלועּפ עטעט

 .םימוכס עקיטשינ טלמַאזעג דוסיה ןרק ןרַאפ טָאה םוטנדיי רענַאק

 -"עג ןעמ טָאה ןָאדנַאל ןיא ןויירק עשיטסינויצ עקידנריפ יד ןיא

 רעד ןופ גנוטײל סײרגַארב יד זיא םעד ןיא קידלוש זַא ,ןטלאה

 סע רעכלעוו ןופ שארב ,עקירעמַא ןיא עיצַאזינַאגרַָא רעשיטסינויצ

 -ויפ-סיידנארב רעד טָאה'מ .סעמ .י רעטכיר רעד ןענַאטשעג זיא
 -עלכַאנרַאפ טָאה יז ;םיאטח ןופ ?טעצ ןגנַאל ַא ןפרָאװעגרָאפ גנוט
 -ענ ןיא רעדילנטימ ןֹופ לָאצ יד זא ,ױזַא ,עיצַאזינַאגרָא יד טקיס
 "דיי יד טרירָאנניא טָאה יז ,טנויוט 30 ףיוא טנזיוט 180 ןופ ןלַאפ
 -ןיצ יד ןוא ךיז ןשיוװצ ןפַאשעג ןוא טייקכעלטנפע ןוא עסערּפ עש
 -עמַא םעד טָאה יז ,ננודמערפטנַא ןא עקירעמַא ןיא ןסַאמ עשיטסינ

 -ווצכיילג ןוא ,טרידיווקיל ירמנל טעמכ טסערגנַאק ןשידיי-שינַאקיר
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 -עמַא יד ייב רעטלעג ןעמוקַאב וצ ןעוועג קיאעפ טשינ יז זיא קיט

 -םיוא ןוא טשיוטנא ןטסנייממַא טָאה עטצעל סָאד .םיריבנ רענַאקיר

 ם'סיידנַארב ףיוא טנכערעג קרַאטש ױזַא ךָאד טָאה'מ לייוו ,טגערעג

 רענַאקירעמַא .עיטַארקַאטולּפ רענַאקירעמַא-שידיי רעד ייב העּפשה

 קרָאי-ינ ןופ ןדיי יד זיולב זַא ,טרעלקרעד דדסכ ןבָאה ןטסינויצ

 ןעמ טָאה לייוורעד ןוא ,?ארשי ץרא ןעיובוצפיוא תלוכיב ןענייז

 -רַא ןוא ויטַאיציניא םוש ןייק ןעזעג טשינ ןטסיאיידנַארב יד דצמ

 -ענ רדסכ ָאזלַא זיא עּפָארייא ןיא ייס ןוא עקירעמַא ןיא ייס .טעב

 ,גנוטייל-סיידנַארב רעד טימ טייקנדירפוצמוא יד ןסקַאװ
 -ַאּפ רעד ןרָאװעג טנַאקַאב זיא'ס ןעוו ,1991 רַאורבעפ ןיא

 יד טפרַאשרַאפ ךיז טָאה קיטייצכיילג רעבָא טַאדנַאמ-עניטסעֿל

 -עג ןסָאלשַאב ןָאדנַאל ןיא זיא ,לארשי ץרא ןיא ענַאל עשימָאנָאקע

 זיא עקירעמַא ןייק .םזינויצ רענַאקירעמַא םעד ןעוועטַאר וצ ןרָאװ

 דוא ,ןע'נַאמצייװ ןופ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,עיצַאנעלעד ַא קעװַא

 -עג טָאה ןייטשנייא) .ןייטשנייא טרעבלַא .ּפָארּפ ןוא ןע'ניקשיס

 -יפ ןוא עשיניצידעמ יד ןריסערעטניארַאפ וצ עבַאנפיוא יד טַאה

 .רעמילשורי רעד ייב טעטלוקַאפ-ןיצידעמ רעד טימ טלעוו עלעיצנַאנ
 -עג ןיא עיצַאנעלעד רעד ןופ עלָארַאּפףמַאק יד ,(טעטיזרעווינוא

 ןוא קסניּפ ןשיװצ קירב ַא ןעיוב וצ ךעלנעמוא זיא'ס ביוא :ןעוו

 קסניּפ ןשיווצ קירב ַא ןעיוב ןעמ זומ ,(סיידנַארב) ןָאטגנישַאװ

 . "צייו ןבָאה ןטסיאיידנַארב יד .(ןסַאמ עשיטסינויצ) קרָאידוינ ןוא

 -סקע-ףָארטש ַא סלַא טכַארטַאב ןעמוקנָא ס'ניקשיסוא ןוא ס'נַאמ

 ןעוועג ייז ןענייז טרפב .םזינויצ רענַאקירעמַא םעד ןגעק עיצידעּפ
 .-עּפנָאק-רָאי רעד תעב טָאה רעכלעוו ,ןע'ניקשיסוא ףיוא סעכ ןיא

 -נַארב יד .רענעלּפ ס'סיידנַארב טפמעקַאב ףרַאש ןָאדנַאל ןיא ץנער

 "יפ יד ןעמונעגפיוא טלַאק רעייז עקַאט טָאה גנוטייל עשיטסיאייד |

 עשיטסינויצ יד רעבָא ,גנוגעװַאב-טלעוו רעשיטסינויצ רעד ןופ רער |

 עזעידנַארג ַא טיײרַאברָאפ ןע'נַאמצייוו ןבָאה קרָאידוינ ןיא ןסַאמ

 טָאה סָאװ ,גנומיטש עקידתובהלתה ַא טשרעהעג טָאה סע ,םָאנפױא

 -טנפע עשידיי-טשינ יד ךיוא .ענליוו ןיא ךוזַאב ס'לצרעה טנַאמרעד
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 טַאר-טאטש רעד .טסירנַאב ךעלרעייפ ןע'נאמצייוו .טָאה טייקכעל

 -רענריברױרע ןַא טימ ןעקנַאשַאב ןע'נַאמצייװ טָאה קרָאי-וינ ןומ
 | ,טמאש

 .טשינ זיא ןע'סיידנארב ןוא ןע'נַאמצייוו ןשיווצ םולש ןייק וצ

 -ַאר) .סימָארּפמָאק ַא וצ ןעוועג הטונ זיא ןַאמצייוו םגה ,ןעמוקעג

 -אק ,עדנַאנוא ןופ עגארפ רעד ןיא לָאמַא יוװ ,ןיקשיסוא טָאה ןנעק

 ןטסיאיידנַארב יד טימ ףמַאק םעד לָאז'מ זַא ,טננַאלרַאפ שירָאנעט

 -ענפיונוצ ךיז זיא 1921 יג ןטיּפ םעד ,(ףוס םוצ זיב ןריפכרוד
 יד ןופ (ןָאשנעװנַָאק) ץנערעפנַאק-סדנַאל יד רגנעלוילס שא ןעמוק

 ןעמיטש לטירד ייווצ ןופ טייחרעמ א טימ ,ןטסינויצ רענַאקירעמַא

 ןע'נַאמצייװ ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג ץנערעפנַאק יד ךיז טָאה

 יד זַא ,ןעוועג זיא ןופרעד ץנעװקעסנָאק יד ,ן'םיידנַארב ןנעק

 רענַאקירעמַא רעד ןופ רָאנ טשינ קעװַא ןענייז ןטסיאיידנַארב
 ייז .עיצַאזינַאנרָאטלעװ רעד ןופ ךיוא רָאנ עיצַאזינַאגרָא-סדנַאל

 -נָאק ןשיטסינויצ ןט312 םעניא טקילײטַאב רעמ טשינ ךיז ןבָאה

 דנעלווילק ןזַא ,ןזיװַאב טָאה גנולקיװטנַא עקידרעטעּפש .יד .סערג

 -רעמַא ןיא עיצַאזינַאנרַא עשיטסינויצ יד טקרַאטשענ טשינ טָאה

 טשיג ןע'נַאמצייו ךיוא ןיא ננומיטש רעדנצנעלג רעד ץָארט ,עק

 ,1991 רָאי ןיא עקירעמַא ןיא ןלייוו ןייז תעב ,ןפַאש וצ ןעננולעג

 א טננערבעג לכה ךס טָאה עיצקַא-למַאז יד .רעטלעג עסיורגנ יד

 ןבעג טנַאקעג טכייל טָאה עקירעמַא תעב ,רַאלָאד ןָאילימ ןבלַאח

 ,ליפיוזַא לֵָאמפ 0

 רעשידיי רעצנַאנ רעד ןיא ךיוא רָאנ ,עקירעמַא ןיא רָאנ טשינ

 רעשיטסינויצ רעד ןופ טעּפמיא רעד ןרָאװעג רעכַאװש זיא טלעוו

 זיא געט-ָאמעד-ַאס ןוא -רופלַאב יד ןופ תובחלתה יד .גנוגעװַאב

 -עג ךאוו-הלואנ ןייא ןיא ןעמ טָאה 1919 ראי ןיא תעב .רעבירָאּפ
 ןעוועג 1921 רָאי ןיא תוסנכח יד ןענייז ,טנופ טנזיוט 100 ןפַאש

 -יז ,דימ ןעוועג זיא הנחמ עשיטסינויצ יד .עניילק רעייז וויטַאלער

 -?רעיורט יד ןעוועג עיּפשמ סָאמ רעסיורג ַא ןיא ,וצרעד ןבָאה רעכ

 -רופלאב רעד ךָאנ ןעננונפָאה יד .לארשי ץרא ןיא ןשינעעשעג עק

231 



 ךָאנ .ענעבירטעגרעביא ןעוועג ןענייז ָאמערדןַאס ןוא עיצַארַאלקעד

 ,טייקיזָאלפליה ןוא עיסערּפעד ַא ןעמוקעג זיא ךורבנעמַאזוצ רעייז

 ןצנַאנ ןטימ ךיז טָאה םינקסע עשיטסינויצ עוויטקַא יד ןופ לייט ַא

 דלַאב טָאה'מ ווו ,קיטילָאּפ-סדנַאֿפ רעד ןיא ןפרָאװעגנירַא ןערב
 -טנעמַאלרַאּפ ייב תונוחצנ "עקיד'תושממ , ןטלַאהּפָא טנָאקעג
 -םינויצ רעד ןופ לייט רעסיורג ַא ,ןלַאװ-תוליהק ןוא -ןטַאר-טָאטש

 -ַאב עשיטסילַאיצָאס ןופ גנוטכיר רעד ןיא קעװַא זיא טנגוי רעשיט
 -עי ןריולרַאפ געוו ןקיזָאד םעד ףיוא ןבָאה ייז ןופ ךס ַא .ןעגנוגעוו
 יד ןשיווצ ןדנוװשרַאפ ןענייז ןוא םזינויצ ןטימ גנודניברַאפ עד

 .ןעײטרַאּפ עשיטסינומָאק ןוא עשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס ןופ תונחמ

 רעשיטסינויצ רעד ןיא ןבָאה קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ ךָאנ

 / םקַאמ ,םזינויצ ןשיטסילַאמיסקַאמ ןופ ןעגנוזָאל טרינימָאד הנחמ

 טָאה שטירט דוד ןוא ?לארשי תוכלמ רַאפ טפמעקעג טָאה יױדרָאנ

 ןופ ךיוה רעד ןיא לארשי ץרא ןייק הילע עכעלרעי ַא טגנַאלרַאפ

 -ָאטש ַא ףיוא ןציטש ךיז רקיעב לָאז סָאװ ,ןדיי ןָאילימ ןבלַאה ַא
 רעפסָאמטַא רעד ןיא ,טציא .עירטסודניא ןוא עיצַאזינָאלַָאק רעשיט

 -ַאמינימ ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה טייקיזָאלטומ ןוא טיײקכַאוװש ןופ

 -נייא רעד .םזינשצ-"הבוטל ֹוז םג, רעשירָאטַאדיװקיל רעשיטסיל
 ןשיטסינויצ ןטקעדַאב סנקלאו טימ םעד ףיוא לַארטש-טכיל רעקיצ

 ,סמע ןופ גנוזיילסיוא יד ,טייצ רענעי וצ ,ןעוועג זיא ,?מיה

 ,טנופ טנזיוט 200 רַאפ דרע םַאנוד טנזיוט 80 ןופ ןפיוק סָאד

 -ענלַא ןא ףנעג ןיא ןעמוקעגרַאפ ןיא 1921 טסוניוא ןיא

 -ויצײטנַא טרימַאלקָארּפ טָאה רעכלעוו ,סערגנָאק רעשיבַארַא-ןיימ

 -עלעד עשיבַארַא קעװַא ןענייז ןָאדנַאל ןייק ,ןטַאלוטסָאּפ עשיטסינ

 ייב גנוציטשרעטנוא עקרַאטש א ןעניפעג טרָאד ןבָאה ייז .סעיצַאג

 טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ ןופ גנוקיטעטשַאב יד .ןזיירק עכיירסולפנייא

 ,שרוח וצ שדוח ןופ ןרָאװעג טניײלעגּפָא זיא ןוא ןגיוצרַאפ ךיז טָאה
  -סינויצ יד ןיא .תוקפס ןוא תוגאד עשירפ ןפורעגסיורַא טָאה סָאד

 ,גנורעטיברַאפ ןוא טייקנדירפוצמוא יד ןסקַאװעג זיא ןעייר עשיט

 -טריוו יד טריקיטירק ףרַאש ןבָאה "ןטסינויצ עשימָאנָאקע , יד
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 ןטסינויצ עשיטילַאּפ יד ןוא גנוטייפ רעשיטסינויצ רעד ןופ טפאש

 -רַאפ סרעדנוזַאב ,קיִטילַאּפ רעד חוכמ תונעט עסיורג טָאחעג ןבָאה

 :רַאסננוטייצ א ןיא טָאה רע ,יֹודרַאנ סקאמ ןעוועג זיא טרעטיב

 "ויצ עקיטציאיזיב יד טפמעקאב ,רעטרעװ עטסטראש יד טימ ,לקיט

 .נולעטשנייא עשילננע-ָארּפ ריא ןוא קיִטילֲאּפ עשיטסינ

 ןוא תוקפס ערעווש ןופ הפוקת עשינַארט ַא ןעוועג זיא'ס

 רעד זַא ,ןריטַאטסנָאק טנייה ןעמ ןָאק עיצקאפסיטַאס טימ .תונויסנ

 תולּפמ עלַא ץָארט זיא ,הנחמ רעשיטסינויצ רעד ןופ בור רעסיורג

 ,םזינויצ ןופ ןָאפ רעד ייב טסעפ ןֹוא יירט ןבילבענ ןייטש ,תורצ ןוא

 הוכ ןוא טומ טימ טאװ לארשי:ץרא יט רעטעברא רעשיד"ײ רעד,

 "ותוגויסנ עטסרעטש יד ןטלאטעגסיוא
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 סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטפלעווצ רעד 9

 .רַאבסלרַאק ןיא

 ןוא עשיטסינויצ עצנַאג יד טָאה גנונַאּפש רעסיורג ַא טימ

 -סינויצ ןטפלעווצ ןופ ןטַאטלוזער יד ףיוא טרַאװעג טלעוו עשידיי

 ּפעס 1471 ןשיװצ טלמַאזרַאפ ךיז טָאה רעכלעוו ,סערגנָאק ןשיט

 ,ןטַאגעלעד 480 ןענייז ןעמוקעג .דַאבסלרַאק ןיא 1921 רעבמעט

 -עד טייהרעמ יד .םילקש טנויוט 800 טריטנעזערּפער ןבָאה סָאװ

 יד ןיא טריזינַאגרָא ,ןטסינויצ עניימענלַא ןעוועג ןענייז ןטַאנעל

 ןבָאה "יחרזמ-יריעצ , ןוא ?יחרזמ , .ןטפַאשנַאמ-סדנַאל ענעדישרַאפ

 -חאתה ,) ןעגנוריּפורגרעטעברַא עֶלַא תעב ,ןטַאגעלעד 110 טַאהעג

 -וצ ןבָאה ("ןויצ יריעצ , ןוא ,"ןויצ ילעוּפ , ,"ריעצה לעוּפה,,,"תוד

 ךיוא ןענייז סערגנָאק ןפיוא .ןטַאנעלעד 80 ךרע ןַא טלייצעג ןעמַאז

 -עװַאב רעשיטסינויצ רעלַאגעלמוא רעד ןופ םיחילש 0 ןענישרעד = |

 לכמ טסעג רעטנזיוט ןעמוקעג ךיוא ןענייז סע .דנַאלסור ןיא גנוג |

 ןימ א ןעוועג ךָאד זיא סערגנָאק רעטפלעווצ רעד ,לארשי תוצופת |

 סערגנָאק ןט-12 ןוא ןט-11 םעד ןשיװצ .ןטשרע ןופ גנו'רזחרעביא

 -עג עקידלַאװעג ןופ טייצ ַא ,רָאי טכַא ןופ הקספה ַא ןנעלעג זיא

 ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד-ךָאנ-ןוא-ראפ ןשינעעש

 םעד ,גנוציז עטשרע יד טנפע ננומיטש רעכעלרעייפ ַא ייב
 -יטסינויצ רעד ןֹופ טנעדיזערּפ רעד ,גָאטימראפ רעבמעטּפעפ ןטד1
 טרעװ רעכלעװו ,ַאמּביװ םײח .ּפָארּפ עיצַאזינַאנרָא-טלעװ רעש

 טרעלקרעד ןַאמצייוו .עיצַאװַא רעשימרוטש .ַא טימ ןעמונעגפיוא
 .םעד טניז ןעגנַאנרַאפ ןענייז רָאי טכַא :עדער רעשיאערבעה ןייז ןיא

 ןענייז םייוניש עקידלַאװעג .ןיוו ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןטצעל
 רעד ברע ,דָארג ןענייז רימ ,רָאי 8 עקיזָאד יד תעב ןעמוקעגרָאפ
 -ָאלָאק רעוויסנעטניא ןַא ןופ ביוהנֶא םייב ןענַאטשעג המחלמ-טלעוו
 -כרוד טלָאמַאד ןבָאה רימ ,לארשי ץרא ןיא טעברַא רעשירָאטַאזינ
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 "עגוצ ןענייז ןוא שיאערכעה רַאפ ףמַאק םענעגנולעג ַא טריפעג

 יד .םילשורי ןיא טעטיזרעווינוא עשיאערבעה יד ןדנירג ןטערט

 .עיצַאזינַאנרַא עשיטסינוייצ יד טרעטישרעד טָאה המחלמ-טלעוו

 ,עינָאלָאריטרַאמ עקיטולב ַא טבעלעגכרוד טָאה קְלֶאֹפ עשידיי סָאד

 םוש ןייק טַאהעג טשינ ףפמַאק-טלעוו ןסיורג םעד ןיא ןבָאה רימ

 ןָאנעל רעד וליפַא ,טפַארק רעשילַארָאמס רעזנוא רעסיוא ןיז-ילכ

 יד ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד ,חֹוכ ןופ לָאבמיס ַא זיולב ןעוועג זיא

 ןענייז לארשי ץרא ןיא טַאדנַאמ רעד ןוא ָאמער ןאס ןופ ןסולשַאב

 ןבָאה עיצַארַאלקעד-רופלאב רעד ןיא .טייקיטכערעג ןופ ןוחצנ ַא

 "ירָאטסיה ערעזנוא רַאפ גנונעקרענא עכעלטנפע יד ןעמוקַאב רימ

 עשיטילָאּפ רעזנוא טציא טריקיטירק ןעמ ןעוו .סעיצַאריּפסַא עש

 בצמ ַא ןיא ךיז טניפענ טנעירָא רעד זַא ,ןעקנעדעגנ ןעמ זומ ,ענַאל

 ךָאנ זיא ייקרעט טימ נַארטרַאפ-םולש רעד זַא ,גנורעדורפיוא ןופ

 -ענרעטנוא טשינ ךָאנ ןיא סָאדנַאמ רעד ןוא טריציפיטַאר טשינ

 -נייה רעד ייב ןָאק גנודיגער עטסקרַאטש יד וליִפַא ,ןרָאװעג ןבירש

 עריא ןריזילַאער קיטכיזרָאפ ןוא זייווטירט רָאנ ענַאל-טלעװ רעקיט

 -ער עשילגנע יד זַא ,טנייצרעביא ןענייז רימ ,תוחטבה ןוא רענעלּפ

 -נוא ןופ ןטנעמַאדנופ יד .ןטלַאה טרָאװ ריא טעוו ןוא ליוװ גנוריג

 רַאפ ךָאנ ןבָאה רימ רעבָא ,עטסעפ ןענייז םייח רעלַאנָאיצַאנ רעז

 -נוא ןופ ןעגנוקנערשַאב יד ,ןטייקירעווש ןוא ןפמַאק עסיורג ךיז

 ,טנייח .ןנֹרָאז עפיט זנוא ןפַאשראפ טעברַא-יונפיױוא ןוא הילע רעז

 טייז עלעקנוט יד רקיעב ןעז ךָאנ ךיז טזָאל ָאמער ןַאס ךָאנ ראי ַא

 -רַאפ רעדָא ןרעיילשראפ טשינרָאנ ליוו ךיא ןוא ,ענַאל רעזנוא ןופ

 ,ןטירשרָאפ עקיד'רדסכ ?ארשי ץרא ןיא רימ ןכַאמ ךָאד ןוא .ןטעלג

 א טלעטשענוצ דנַאל םעד ןוא בושי םעד ןבָאה םיצולח ערעזנוא

 -כעלנעמ יד ןפַאש ןפראד טעוװ סערגנָאק רעד .חוכ ןשירפ ,םעיינ

 -ָארּפ רעזעידנַארנ א .טעברַא-עיצַאזינָאלָאק רעסיורג א רַאפ ןטייק

 רעד רַאפ טייטש עיצַאקיפירטקעלע-ןדרי ןוא גנורעסַאװַאב ןופ טקעי

 . ןבָאה רימ .ןרעוו טעדנירגעג טעװ קנַאב-ןקעטָאּפיה יד .גנוריזילַאער

 ,ןריטַאטסנָאק רימ ןזומ רעדייל ,טעבראדיובפיוא עסיורג ַא ךיז רַאפ
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 ןגעק ךיז טלעטש גנורעקלעפַאב רעשיבַארַא רעד ןופ לייט ַא זַא

 ףיוא ןטכיצראפ טשינ ןלעוו רימ .טעברַא-יובפיוא רעזנוא ןוא זנוא

 רימ .עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןיא טכער ערעזנוא ןופ תוא ןייק

 רעבַארַא ןוא ןדיי ןלעװו טפנוקוצ רעטסטנעאנ רעד ןיא זַא ,ןפָאה

 םעד תבוטל תודחא ןיא ןוא םולשב ןטעברַא ןוא ןבעלנעמַאזוצ

 סָאװ ,עּפָארטסַאטַאק רעד בילוצ ןדייל ןעננואימַאב ערעזנוא .דנַאֿפ

 "וצ טכילפ רעזנוא ָאזלַא זיא סע .םוטנדיי-חרזמ סָאד ןפָארטעג טָאה

 ןעועג זיא סָאד .םוטנדיי-טלעוו ןופ תוחוכ עויטקַא עלַא ןעיצוצ

 "עמַא ןופ ענַארּפ רעד ייב טשרעהַאב זנוא טָאה סָאװ ,קנַאדעג רעד

 טעװ םוטנדיי רענַאקירעמַא סָאד זַא ,ןפָאה רימ .םזינויצ רענַאקיר

 יד רַאּפ .קלָאפ ןשידיי םעד יּבנל טכילפ עכעלטכישעג ןייז ןליפרער

 "געמ עסיורג ךיז ןענעפע ,םזינויצ םעד ץוחמ ןעייטש סָאװ ,ןדיי

 דוסיה ןרק ןיא .לארשי ץרא תבוטל טעברַאטימ רעד ייב ןטייקכעל

 .ץראה"ןיגּב ןרַאפ טנעמורטסניא-ץנַאניפ רעד ןרָאװעג ןפַאשעג ןיא

 ידכב ,תוחוכ עלַא ןעגנערטשנַא ןזומ רימ ןוא טסנרע ןיא ענַאֿפ יד

 -רַאפטסבלעז ,טומ קיטיונ זיא'ס ,ןטייקירעווש יד ןייז וצ רבונ

 ,רעקרַאטש טנייה זיא עיצַאזינַאגרָא רעזנוא ,טייקינייא ןוא ןעיורט

 רעד לָאז ןוא העש יד זיא ךעלרעייפ ןוא טסנרע .זיא'ס ןעוו יו

 .תוחילש רעסיורג ןייז וצ יואר ןייז םערגנָאק

 ָאטָאס םוחג ענובירט-רענדער יד טגײטשַאב ןענַאמצייוו ךָאנ

 ןוא ,עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,וָא

 זנוא ןשיװצ :טנָאז רע רעכְלעו ןיא ,עדער עשיאערבעה ַא טלאה

 "לעוו ,םרוטשדטלעוו רעקידלַאװעג ַא טגיל םערגנַאק ןטפלע םעד ןוא

 -ױלַאּפ יר טרעדנעעג ןוא תוכולמ עסיורג טרעטעמשעצ טָאה רעכ

 רעוויסַאּפ ןייק ןעוועג טשינ ןיא קלאפ עשיריי סָאד ,עטרַאק עשיט |

 ןופ םי ַא .עמַארד-המחלמ רעשיגַארט רעקיזָאד רעד ןיא רעיושוצ

 סעיצַאוקַאווע ןוא תופידר יד .ןרָאװעג ןסָאגרַאפ זיא טולב שיריי

 .עּפַארייא-חרומ ןיא םיבושי עשידיי רעטרעדנוה טעטכינרַאפ ןבָאה

 ןעוועג ןענייז ןדייפ עשידיי יד רעבָא ,ןטילעג ןבָאה רעקלעפ עלַא

 -יזָאלטַאמײה ןוא טײקיזָאלּפליה רעזנוא בילוצ ,רעווש סרעדנוזַאב
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 רעד ןסקאוועג זיא םוטעמוא .עידענארט עשידיי יד זיא סָאד .טייק

 טרעהענפיוא טשינ ןבָאה ןדייל ערעזנוא ,םזיטימעסיטנַא רעלאטורב

 עינַאלָארימראמ עקיטולב יד ןעמוקעג זיא'ס .דנַאטשליטשנּפָאװ ןטימ

 יבנל ןּפָארט א ןענייז ןורינ רסיק ַא ןופ םישעמ יד ,.עניארקוא ןיא

 ,עניארקוא ןיא ןראוועג ןסָאנרַאֿפ ןיא סָאװ ,טולב ןופ םי םעד

 ןופ ןעננַאנעג סעיטסעב יו ןענייז ,ןרַאברַאב עדליוו ןופ סעדנַאב

 יוש .םיבושי עשידיי טעליוקטנסיוא ןבָאה ןוא טָאטש וצ טָאטש

 -רעמ עשיחצור יד ןופ סעינרָא עשיטסידַאס יד ןעוועגנ ןענייז ךעלרעד

 ךיו יז טָאה סָאװרַאפ ?עּפָאדייא ןעוועג זיא ווו ןוא .סעדנַאב-רעד

 לעװו ןיא ?הטיחש רעדליוו רעקיזָאד רעד וצ קידננייווש טקוקענוצ

 -נוהרַאי עטסקיצנאווצ טָאד תמאב סָאד זיא ?רימ ןבעל טייצ רעכ

 ןיא'ס ?טייהשטנעמ יד זיא וװ ?דנוברעקלעפ רעד זיא ווו ?טרעד

 ,עטכישעגנטלעוו רעד ןופ טּפשמ רעד ,לאנובירט ַא ןַארַאפ ךָאד רעבָא

 .עקידלוש יד ןנעק ןיד קסּפ ןרעווש ַא ןגָארטסױרַא טעװ רעכלעוו

 !םיקו יח לארשי םע ,ןקילנמוא ןוא תופידר עכעלקערש עֶלַא ץַארט

 "'רעדירב ןוא טיײקשירַאדילַָאס יד טריטסעפינַאמ ךיז טָאה קיטכעמ

 ינדיי רעניארקוא ןכעלקילנמוא.םעד יבגל ןדיי עֶלַא ןופ ףליה עכעל

 .-עמא ןיא ןדיי יד ןופ גנוטסייל יד ןעוועג זיא קיטרַאסיורג .םוט |

 רימ :ןגָאז המוקת רעשינַארט רעקיטציא רעד ןיא ןזומ רימ .עקיר
 רעזנוא .טנרָאװעג רעטנעצרַאי ןופ ךשמב ךָאד ןבָאה ןטסינויצ

 -נוהרָאי ?טרעט א טימ ךָאנ טָאה ,לצרעה רַאדָאעט ניהחנמ רעסיורג

 .ענַארפנדיי רעד ףיֹוא הבושת עקיטכיר יד ןבענעג ,קירוצ טרעד

 לייט ַא זיולב ןעוועג בירקמ טלָאמעד ןיוש קלאפ עשידיי סָאד טלָאװ

 יד טלָאװ ,לאעדיא רעזנוא ןריזילַאער וצ ידכב ,תוחוכ ענייז ןֹופ

 ןעייטש טציא ,ךַאזטַאט עלַאער ַא ןעוועג גנַאל ןופ ןיוש םייח עשידיו

 -רופלַאב יד ,לרוג ןשידיי ןופ גנורגעט רעכעלטכישעג רעד ייב רימ

 רעזנוא ףיוא ןּפַאטע עסיורנ ןענייז ָאמער ןַאס ןוא עיצַארַאלקעד

 ידו רעד ןיא ןצנַאלנ דימת טעוװו רופלַאב ןעמָאנ רעד ,נעוו-חלואג

 .הפוקת רעיינ א ןופ ?עווש רעד ףיוא ןעייטש רימ .עטכישעג רעש

 ןריזילַאער רימ ןליוו טנעירַא ןטימ רָאנ ,טנעירַא םעד ןגעק טשינ
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 ןיא רבע ןעמַאזניימעג ַא ןבָאה רימ .לַאעדיא ןלַאנָאיצַאנ רעזנוא

 םולשב ןבעל ןליװ רימ .קלָאפ ןשיבַארַא ןופ דָאירעּפײץנַאלג םעד

 םייב ןטעברַא רימ ןליוװ ןעמַאזוצ ,רעדירב עשיבַארַא ערעזנוא טימ

 ַא רָאנ טשינ ןיא םילשורי .,דנַאל ןטזָאלרָאװרַאֿפ ןופ יובפיוא

 יד ךיוא ןעייטשרַאפ רימ .םולש ןופ ּפיצנירּפ ַא זיא סָאד ,טָאטש

 עקילײה יד וצ טלעװ רעכעלטסירק רעד ןופ טייקנדנובענוצ עפיט |

 םעד ןבעגעג טייצ רענייז ןבָאה רימ ,לארשי-ץרא ןיא רעטרע

 םעד ןגעוו גנורעלקרעד ַא ךריק דעשיליוטַאק רעד ןופ טּפיוה-רעביוא

 ןָאק קיטילָאּפ רעזנוא .תומוקמ עכעלטסירק עקילייה יד ןופ ץוש

 יד .גנוקידנועטשרַאּפ וא םולש ןופ קיטילָאּפ ַא ןייז רָאנ ללכב

 רעד ןופ גנוקיטעטשַאב רעד רעסיוא ,זנוא טָאה ץנערעפנָאק-סנרירפ

 "רעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןופ ץוש םעד ןבעגעג ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב

 םעד ףיוא טָאה סעיצַאנעלעד עשידיי ןופ טעטימָאק רעד .ןטייה

 -ערָאּפסַאיד יד .טייקיטעט עטיירב ַא טלקיוטנַא טיבעג ןקיזָאד

 .קיטילאּפ רעשיטסינויצ רעד ןופ לייט רעלַארגעטניא ןַא זיא טעברַא

 יד ןוא לארשידץרא ןיא לַאעדיא ןשיטסינויצ ןופ עיצַאזילַאער יד

 עמַאוניימעג ַא ןדליב ערַאּפסַאיד רעד ןיא קלָאפ ןופ גנוטלַאהרעד

 ךַאז עקיטיונ סרעדנוזַאב ַא זיא סָאד .עבַאנפיוא עכעלטייהנייא ןוא

 ןעעז רימ .עּפָארייא-חרזמ ןיא םזיטימעסיטנַא ןקרַאטש םעד יבנל

 -ַארט עגנַאל-תורוד ךרוד .ןדיי ןגעק עצעה עקידנסקַאװ ַא ןליוּפ ןיא

 טָאה סָאװ ,עיצַאנ רעשיליוּפ רעד טימ ןדנוברַאפ רימ ןענייז סעיציד

 ןופ טיײרפַאב ,ןפמַאק ערעטיב ןוא ערעווש ךָאנ ,ךעלדנע טציא ךיז

 "רעביא עקיטולב יד ןגעק ךיז ןקידיײטרַאּפ רימ ןעוו ,ךָאי ןרמערפ

 יבנל ןלױּפ ןיא רָאפ טציא ןעמוק סָאװ ,ןעגנוקידיילַאב ןוא ןלַאפ

 םימ זנוא ןגעק ןעמ טצעה ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעכעלדירפ רעד

 רעמינַאנַא, רעכעלטנייפ-ןליוּפ א ןנעו רעטרעוונַאלש עטמסראפ

 -ָאטָארּפ , יד ףיוא ךיז ןציטש סָאװ ,םילובלב עשירַאנ יד ."הכופמ

 ןטצעהעגפיוא םייב גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג ,"ןויצ-ינקז ןופ ןלָאק

 רעטסערג רעד ןרָאװעג טציא זיא סָאװ ,ןלױּפ זַא ,ןּפָאה רימ .ןומה

 !שידיי םעד יבנל ןזייװסױרַא טעוו ,עּפָארייא ןיא רעטנעצ רעשיריי
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 ,םערגנָאק רעקיטציא רעד .טייקיטכערענ ןוא שינעדנעטשרַאפ קלאפ

 ,עירָאטירעט רעשיקַאװָאלסַאכעשט רעד ףיוא טלמַאזרַאפ זיא סָאװ

 ןופ סעיטאּפמיס עשיטסינויצזָארּפ יד טײקרַאבקנַאד טימ טנַָאמרעד

 רעד לָאז -- .שענעב רעטסינימ-ןרעסיוא ןוא קירַאסַאמ טנעדיזערּפ
 ןטערטוצ טייקנבעגעגרעביא ןוא עינרענע רעצנַאנ ןייז טימ סערגנָאק

 ןופ חפוקת רערעווש רעקיטציא רעד ןיא עבַאנפיוא רעסיורנ ןייז וצ

 | | | ,הלואג-ילבח

 -יזערּפ ןופ ןעגנוסירגאב עכעלטפירש יד ןענעיילכרוד ןכָאנ

 ןטייקכעלנעזרעּפ ערעדנַא ןוא שענעב רעטסינימ ,קירַאסַאמ טנעד

 רעשיטירב רעד ,טרעלק שורָאשוד רעס טלַאה ,סעיצוטיטסניא ןוא =

 -ערּפ סָאד .עדער-סגנוסירגַאב עמירַאװ ַא - ,גָארּפ ןיא רָאדַאסַאכמַא |
 "וצ ןקידננלַאפ טיול ןרָאװעג טלייוועג ןיא סערגנָאק ןופ םוידיז

 ריאמ ,ןיקצָאמ ןָאעל ,רעציזרָאפ --- וָאלַאקַאס םוחנ ;לעטשנעמַאז

 ריאמ ,רד ,יקסנַאלּפַאק המלש .שזניא ,ןייטשברַאפ לעשעה ,ןילרעב

 ,רעציזרָאפ-עציוו --- קַאצנירּפש ףסוי ןוא יקסּפיל יאול ,לעמולק
 םוצ עדער-תומשנ-תרכזה עכעלרעייפ ַא ןַאד טלַאה ווָאלָאקָאס
 עשיטסינויצ ענעברָאטשרַאפ ,1913 רָאי םעד טניז ,יד ןופ ןרע

 טנַאמערד עביל ןוא טעטעיּפ רערעדנוזַאב טימ .ןטייקכעלנעזרעּפ

 ףסוי ,ווָאנעלשט ?איחי ,ןָאזפלָאװ דוד ןופ ןעמענ יד ווָאלָאקַאס

 רעב ,שטיווָאניבַאר ןֹוא סענייר םינבר-יחרזמ יד ,רָאדלעּפמורט

 לע עניארקוא ןיא יד ,קורב .שזניא ,דנַאטש ףלָאדַא ,ווָאכָארָאב

 -ךירפ רָאסעּפָארּפ רעוט עשידיי-שינַאקירעמַא ענעלַאפעג םשה שודק

 ןוא עשיאערבעה עסיורגנ יד ,רָאטנַאק .רד רעניבַאר ןוא רעדנעל

 ,5 .י ,םכילע םולש ,םירפס רכומ עלעדנעמ רעלעטשטפירש עשידיי

 .רד ןַאד ,גורפ .ש ,רענערב .ח .י ,ןָאזעניד בקעי ,יקסנַא .ש ,ץרּפ

 -ָאלאק א) ןָאזנורהא םָאנַארגַא ,עּפּפיל ,ק .רד ,שטיװָאנַאזַאח ןָאעל
 ןופ רָאטַאזינַאנרַא ,רענעק-י"א עטסעב יד ןופ רעגנייא ,ןוז-ןטסינ
 ןרָאװעג ןדנוװשרַאפ ,דנַאלננע תבוטל "ולינ; עיצקַא-לוגיר רעד

 -אר ַא) יול יניקנַאיב ערָאטַאדנעמַאק ,(העיסנדןַאלּפָארעַא ןַא תעב
 רעטעברַאטימ ,ריציפָא-טָאלפ רעשינעילַאטיא ,טלַאטשעג עשיטנַאמ
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 יוטסינויצ ןיא קשמד ןייק קעװַא ָאמער ןַאס ךָאנ ,םיריצה דעו ןופ
 ,(רעבַארַא יד ךרוד ןרָאװעג טעדרַאמרעד טרָאד ןוא תוחילש רעש = |

 | .ערעדנַא ןֹוא סקייס קרַאמ רעס

 ,רעכעלריפסיוא ןַא ןרָאװעג טניילענרָאפ זיא סערגנָאק םעד

 ןבעגעג טָאה רעכלעוו ,עוויטוקעזקע רעד ןופ טכירַאב רעטקורדעג

 -ענָאיצַאזינַאגרַא ,רעשיניטסעלַאּפ ,רעשיטילָאּפ רעד ןופ לכה ךס ַא

 ןופ ךשמב גנוגעװַאב רעד ןופ גנולקיװטנַא רעלעיצנַאניפ ןוא רעֶל

 טרָאװ עטשרע סָאד ןבָאװ טכירַאב םוצ ,1921--1918 טייצ רעד

 רַאורבעפ ןיא ןענייז עכלעוו ,עמיל עד .נ ןוא ןָאמיס .י ןעמוקַאב

 . טרעלקרעד טָאה ןָאמיס סוילוי ,עוויטוקעזקע רעד ןופ קעווַא 1

 ךיז ןבָאה עמיל עד ןוא רע עכלעוו בילוצ ,תובס יד עדער ןייז ןיא

 -טפַאשטריװ יד טריקַאטַא ףרַאש טָאה ןוא ,עיסימעד ןיא ןבעגעגנָא

 סנָאמיס טיול .עוויטוקעזקע רעד ןופ גנוריפ עשיטילָאּפ ןוא עכעל

 סיידנַארב .רעקיטכיר רעד ןעוועג ןַאלּפ סעסיידנַארב זיא ,גנוניימ

 -רֶא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןרעיוט יד ןענעפע טיירב טלָאוװעג טָאה

 רע ,ץראה ןינב ןרַאפ ןטעברַאטימ ןליוו סָאװ ,עֶלַא רַאפ עיצַאזינַאג

 עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ רעד ןיֹא ןעמענוצניירַא טימַאב ךיז טָאה
 וצרעד טָאה ןַאמצייוו רעבָא ,ןטייקכעלנעזרעּפ עכיירסולפנייא רעייז

 -עמַא ןיא ךורב םוצ טרימעג טָאה גנולדנַאה ןייז ,טזָאלענוצ טשינ

 רענַאקירעמַא ןופ רעריפ ערעדנַא ןוא דלָאש ,קעמ ,סײדנַארב .עקיר

 ,ץראה ןינב םייב לָאר עקידנריפ ַא ןליּפש טפרַאדעג ןבָאה םזינויצ

 ןופ זַא ,ןרעלקרעד וצ טומ ןקירעיורט םעד טַאהעג טָאה ןיקשיסוא
 עשיטיִלָאּפ םוש ןייק ןטרַאװרעד טשינ ןיוש ןעמ ןָאק ןסיײדנַארב

 -רעביוא רעד רעבָא ,ןטכיצרַאפ םיא ףיוא ןיוש ןָאק'מ ןוא ןעוטפיוא

 יַָאטיוא רעשילַארָאמ רעסיורג ַא עקירעמַא ןיא זיא סיידנַארב רעטכיר

 טלָאמעד ,עקירעמַא ןיא ןכַאמ םולש טפראדענ טָאה ןאמצייוו .טעטיר

 ,רעסערג ךס א ןעוועג נלָאפרעד רעלעיצנַאניפ ןייז ךיוא טלָאװ

 -ַאגרָא-סעדנַאל רענַאקירעמַא עקרַאטש ַא ןריטנעמעצ וצ טָאטשנא

 ףֹוס א ןומ סערגנָאק רעד .,ןכַארבעצ יז ןַאמצייו טָאה ,עיצַאזינ

 -טריוו ריא ןוא גנוטייל רעד ןיא בצמ ןקיטציא זיב םעד וצ ןכַאמ
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 ץלָאטש ןיִב ךיא :עדער ןייז ןיא טגָאז עמיל עד סימסג .טפַאש

 וצ ןיוש זיא'ס ,טקנוּפדנַאטש ןְלענָאיציזַאּפָא ןיימ ןטערטרַאֿפ וצ

 ןבָאה רימ .רענָאיציזָאּפָא ןַא ןייז וצ הּפרח א זנוא ייב ןעוועג גנַאל
 רעייז טרעהעג ווָאלָאקָאס טנעדיזערּפ ןוא ןאמצייוו טנעדיזערּפ ןופ

 רעד טניז ?ענַאל עשיטילָאּפ יד סיוא טעז יו רעבָא ,תושרד ענייש

 ,הדירי עשיטילַאּפ עקידרדסכ א רימ ןבָאה עיצַארַאלקעד-רופלַאב

 יד זיא סָאד ,ןעמָארגָאּפ טבעלרעד דנַאל רעזנוא ןיא ןבָאה רימ

 רעד ,ךיא .ןָאטנָא טנָאקעג זנוא טָאה'מ עכעלוו ,הּפרח עטסערג

 -נוא רעבָא ,טקידיילַאב רעווש ךימ ליפ ,"דיי-ברעמ רעטרילימיסַא ,

 .טשינרָאג טליפ ,טשנירָאנ טסייוו ,טשינרָאנ טעז םיריצה דעו רעז

 ?לארשיזץרא ןופ ןצענערג יד טימ ,טַאדנַאמ ןטימ ןיא סָאװ ןוא

 רַאפ טשינ ןָאק'מ .שלַאפ ירמנל זיא קיטילַאּפ עשיבארַא רעזנוא

 -כיילנ ןוא ןטאלוטסָאּפ עלַאנַאיצַאנ ערעזנוא ןריצודער רעבכַארַא יד

 -טּפיוה יד ןופ עיצַאזלַאער יד ןעגנַאלרַאפ ןָאדנָאל ןיא קיטייצ
 ,טוג ןעוועג ךָאד זיא ןטסיאיידנַארב יד ןופ ןַאלּפ רעד .ןטַאלוטסָאּפ
 -וַאלמעטסיס א טשרעה טפַאשטריו רעקידלארשידץרא רעזנוא ןיא

 זיא סָאד .,רָאטַאטקיד ַא יװ ,ליו רע סָאװ טוט ןיקשיסוא .,טייק

 ,ןלוש יד ןנעק טשינ ןענייז רימ .ףיוק-קמע םייב ןעשעג ךיוא טציא

 ַא ןופ ןרעװו טקעדענ לָאז טעשזדוב-לוש רעד זַא ,רָאנ ןליוו רימ

 לייט א ןעננערבפיוא לָאז בֹושי רעד ןוא ןיײרַאפ-לוש ןלעיצעּפס

 -נָאט עסיורנ וצ א סערגנָאק ןפיוא ןבָאה רימ .טעשזדוב םעד ןופ

 ןפיוא רימ ןזומ ייז ןוא עטסקיטכיוו יד ןענייז ןכַאז יירד ,גנונדרָא

 -רֶא רעד ןיא דנַאטשוצ ןלַאגעל ַא ןפַאש (1 :ןקידיילרעד סערגנָאק

 לארשי-ץרא ןיא טפַאשטריו רעזנוא ןריזינַאנרָאער (2 עיצַאזינַאג

 ןרעיודַאב ,ףוס םוצ ,זומ ךיא .ץראה ןינב םוצ ןדיי עלַא ןעיצוצ (8 |

 ךיז טָאה ןַאמצייו .עקירעמַא ןייק עיצידעּפסקע-ףָארטש סנַאמצייוו

 ,טנָאז'מ ןעוו ,טעטימָאק-סנָאיצקַא ןטימ ןטַארַאב טפרַאדענ רעירפ

 סָאד זיא ,קירב ןייק ָאטשינ זיא ןָאטננישַאװ ןוא קסניּפ ןשיווצ , זַא

 ?!פארשי-ץרא זיא סָאד ,קירב א ןַארַאפ זיא'ס .שלַאפ

 -םיד עטיירב א ךיז טלקיװטנַא ןעגנוציז עקידערטייוו יד ףיֹוא
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 ןיא ,עוויטוקעזקע רעד ןופ טכיראב-סטפַאשנכער ןרעביא עיסוק |
 ןוא סעיצקַארפ עלַא ןופ רעיײטשרָאפ יד ךיז ןקילײטַאב סע רעכלעוו
 :טרעלקרעד,(עקירעמַא ,"יחרזמ ,) ןילרעב ריאמ .,ןטפַאשנַאמסדנַאל
 ךשמב ןבָאה רימ לייוו ,טכירַאכ םעד ןגעוו ןדער וצ רעווש זיא'ס
 זופ לייט ַא .ןעגנוטייל ענעדישדאפ טימ ןָאט וצ טָאהעג ראי טכַא יד

 םייב ןענישרעד טשינ ?לכב ןענייז ןענַאזרעּפ עכעלטרָאװטנַאדַאפ יד

 ןבָאה רימ זַא ,ךיא רעלקרעד "יחרזמ , ןופ ןעמָאנ ןיא .סערגנַאק
 ןווָאלָאקָאס ןוא ןענַאמצייו ןופ ןעגנוטסייל עסיורג יד ןסענרַאפ טשינ
 זומ םעד בילוצ .ָאמער ןַאס ןיא ןוא עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ייב)

 זיא'ס ,רעבָא ,ןרעלעפ ערעייז עכנַאמ ןייז ?חומ רעריפ ערעזנוא ןעמ

 טלעפ סָאװרַאפ ,ןרעלעפ עקיזָאד יד ןגעוו ןדער וצ ָאד קיטיונ ךָאד
 -גנָאק םעניא לַאפייב רעשימרוטש) ?יודרָאנ סקַאמ סערגנַאק ןפיוא

 ןוא דנַאלננע ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד שיטילָאּפ זיא ןַאמצייוו ,(סער |

 -ָאמעד רעד קנַאד ַא ןרָאװעג סיורג זיא דנַאלגנע זַא ,טסייוו רע
 טשינ ךיז טריפ עוויטוקעזקע רעזנוא רעבָא .עיצידַארט ןוא עיטַארק
 ןופ םעטסיס ַא טשרעה לארשידץרא ןיא ,ןּפיצנירּפ עקיזָאד יד טיול
 טביירטרעביא ןעמ .עקירעמַא ןיא ענַאל יד ןָאק ךיא ,סעיצקעטָארּפ

 . טָאה ןַאמצייװ זַא ,קיטכיר טשינ זיא'ס ,ןסײדנַארב ןופ העּפשה יד
 טיה לארשיזץרא ןיא ,עיצַאזינַאגרָא רענַאקירעמַא יד טרעטשעצ
 -ענ זומ םעד וצ ,תורשכ ןוא תבש ןופ טייקילייה יד ּפִא טשינ ןעמ
 ןָאהּט עשוהי .רד .םיור טשינ ןוא םילשורי ןעיוב רימ .ףוס ַא ןעמ |

 / ןופ רָאי טכַא ךָאנ :עדער רעשיאערבעה ןייז ןיא טגָאז (עקָארק)
 -קוש טנזיוט 800 .טרָאװ םוצ ןעמוקעג ךעלדנע רימ ןענייז ,ןגייווש

 עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד .םוטנדיי ןיא טכַאמ עסיורג ַא זיא סָאד םיל
 טרעוו סָאװרַאפ ,ןעננונעפָאה ערעזנוא עֶלַא טליפרעד טשינ טָאה
 "יפ ערעזנוא זַא ,ןעגנַאלרַאּפ רימ ?טקיטעטשַאב טַאדנַאמ רעד טשינ
 עשידיי סָאד ןעמ לָאז .רעטסיירד ןדער ןעמָאנ רעזנוא ןיא ןלָאז רער
 רענַאקירעמַא םעד ענונב .גנולפייווצראפ וצ ןביירט ,טשינ קלאפ
 זוא'ס .רעריפ ערעזנוא ןופ טייז רעד ףיוא רימ ןעייטש ,טקילּפנָאק
 ןענייז סָאװרַאפ ,םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי ןָא םזינויצ ןייק ןַארַאפ טשינ
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 "נרע רעד זיא וו ?סערגנַאק םוצ ןעמוקעג טשינ ןטסיאיײדנַארב יד

 םוצ ןוא ?עיצַאזינַאנרַאטלעוװו רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ

 לטיב א ןכילבעג ךָאנ זנוא זיא'ס ;רימ ןנָאז ןוילעה ביצנ ןשיריי

 !ןכיורבסימ טשינ דלודעג רעזנוא טימ ןעמ לאז ,ןעיו-טרַאפ

 -םגנוסירנאב ןקיש ֹוצ טסילשַאב סערגנָאק רעד יו םעדכָאנ

 -ַאװַאלטַאכעשט רעד וצ ,קירַאסַאמ טנעדיזערּפ םֹוצ םעמַארגעלעט
 ןופ ךשמה רעד רָאפ טמוק ,יודרָאנ סקַאמ וצ ןוא גנורינער רעשיק

 זופ סערגנַאק, םעד טגנערב ,(םילשורי) ןילעי דוד ,עטַאבעד רעד

 ,םירחבנה תפסא ןוא ימואלה דעו ןופ סורג ןקיצרַאה א "הלואנ
 ןוא ןביולג ןיא קרַאטש ןייז לָאז םערגנָאק רעד זַא ,טננַאלרַאפ ןוא
 -נַאל ַא טלַאה ,(דנַאלשטייד ,"תודחאתה ,,) רעבוב ןיטרַאמ .רד .טַאט

 רעד ןיא טָאט ןוא טסיינ ןשיטסינויצ ןֹופ תוהמ ןגעוו עדער עג
 ,הלואנ יד ןעגנערב זנוא ןָאק עיטַאמָאלּפיד יד טשינ .עגר רעקיטציא
 ,טעברַא-רוטלוק יד ןוא תויצולח יד ,קלָאפ ןופ גנואיצרעד יד רָאנ
 .טיקיזָאל-ןעיידיא ןַא טציא טשרעה גנוגעוַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא

 קיטיונ זיא'ס ,גנוגעװַאב רעד ןופ המשנ יד ןעיינַאב זומ ןעמ

 ןדָאטעמ יד ּפִא ןפרַאװ רימ ,רעבַארַא יד טימ םולש ַא סיואכרוד
 -ַארַא ןטימ תודחא רעטכערעג ַא ןיא ,םזילַאנָאיצַאנ ןקידנפמעק ןופ
 טשינ טעוװ סָאװ ,םייה עקידתופתושב ַא ןיֹוב רימ ןלעוו קלָאפ ןשיב
 יאד םעד ןיא .םזילַאירעּפמיא ןוא םזילַאטיּפַאק םוש ןייק ןופ ןסיוו
 יד טגיל לַאעדיא ןלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןופ רעטקַארַאכ ןלַאיצַאס ןקיז
 (קרָאי-ויג) גרעברלָאג םחרבא ,לארשידץרא ןֹוא םזינויצ ןופ טפנוקוצ
 אד ןעמ לָאז ;:ןטַאנעלעד רענַאקירעמַא יד ןופ ןעמָאנ ןיא םדער
 ,רענַאקירעמַא עיינ ןוא עטלַא ןשיווצ דיישרעטנוא ןייק ןכַאמ טשינ
 -יס ןופ קיטירק רעד טביולנעג בָאה'כ .עטכעמוא ןוא עטכע ןשיווצ
 -עמַא ןינע םוצ ןעמוקעג טשינ ןענייז ייז ןמז לכ ,עמיל עד ןוא ןָאמ
 רענאקירעמא יד רעביא ןלייטרוא שלַאפ ױזַא ןַאק'מ ביוא .עקיר

 זיא'ס .ןנַארפ ערעדנַא ייב טבױלגַאב טשינ ךיוא ןעמ זיא ,םינינע
 ןָא ךיז טביוה עקירעמַא ןיא םזינויצ רעד זַא ,תמא טשינ ןיטולחל
 -ַאס עקירעמא ןיא טאהעג רעירפ ןיוש ןבָאה רימ ,ןסײדנַארב טימ
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 ךס ַא םזינויצ ןרַאּפ ןבָאה סָאװ ,ןעניוועל והירמש ןוא ןוװָאלַאק
 יד ףיוא ןגָארטעג רעטייו ןסיידנַארב ןטלָאװ רימ ,ןָאטעגפיױא

 ןעוו ,רעבָא .םזינויצ ןֹרַאט ןעוועג ךעלצונ טלָאװ סָאד ןעוו ,טנעה

 !בָאה ,םזינויצ םעד טגנערב רע ןכלעוו ,ןדָאש םעד ןעזעג ןבָאה רימ

 ליפוצ ןבָאה ןדיי .טפַאשרעריפ יד ןעמונענּפָא ןסיידנַארב ייב רימ

 -רעביוא ןַא ךָאד זיא סײדנַארב ןוא סעגנַאר עכיוה רַאפ ץרא ךרד

 רעבָא ,טייקכעלנעזרעּפ עקיטכיוו ַא עקַאט זיא סיידנַארב .רעטכיר

 טייז ןייז ףיוא טָאה סיידנַארב .רעקיטכיוו זנוא זיא םזינויצ רעד

 ןופ ןדָאטעמ יד ןוא ןַאלּפ רעד ,ןטסיאיידנַארב רָאנ ,ןטסינויצ טשינ
 -ַאב יד ןוא עיצידַארט רעד וצ טסַאּפענוצ טשינ ןענייז סיײדנַארב

 זיב ץנערעפנָאק רענָאדנָאל רעד טניז .ןבעל ןשידיי ןופ ןעגנוגניד

 ןיא סיידנארב .םישדח ןעצ יו רעמ ןעגנַאגרַאפ ןענייז דנַאלוװילק

 רעשיטסינויצ רעד ןופ שארב ןענַאטשעג טייצ רעצנַאג רעד ךשמב

 יד ןיא זנוא טָאה לעוימעס טרעברעה .עקירעמַא ןיא עיצַאזינַאגרָא

 טלענ ןקיש ןלָאז רימ זַא ,ןנָאז טזָאלעג רדסכ םישדח ןעצ עקיזָאד

 "וכס עכעלרעכעל טקישעג טָאה עקירעמַא רעבָא .?ארשי-ץרא ןייק

 ןוא טנזיוט 10 ןַאד ,שדוח ַא רַאלָאד טנזיוט 20 טשרעוצ ,םימ

 -ויצ םוש ןייק ?ןטסינויצ עטוג ןעוט יױזַא ,טשינרָאג ןיוש ףוסל

 ,ןעלדנַאה טשינ ױזַא טעװ ,לארשייץרא ביל טָאה רעבלעוו ,טסינ
 ריא ןוא עוויטוקעזקע רעד טימ םיכסמ טשינ זיא רע ןעוו וליפא

 -סיד ,ןשטנעמ ,טלעג :ןעוועג זיא סיײדנַארב ןופ גנוזָאל יד .םעטסיס'

 טשינ רע טָאה ןעגנוזָאל יירד יד ןֹופ עקיצנייא ןייק רעבָא ,ןילּפיצ

 -עמַא ןשיווצ ןעיורטסימ טקעוועג ןבָאה ןשטנעמ ענייז .טריזילַאער

 טנזיט 180 טאהעג רעירפ ןבָאה רימ ,ןדיי עשיסור ןוא רענַאקיר

 24 לכה ךס טימ ןעמוקעג רימ ןענייז דנַאלווילק ןייק ,רעדילגטימ
 ןעמוקעג זיא ןַאמצייוו ןעוו ?רעדילנטימ טשער רעד זיא ווו ,טנזיוט
 ןטשרע ריא רַאפ טכַאמעג קרָאי-וינ םיא טָאה עקירעמַא ןייק
 ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןוא רעגריבנרע ןשידיי

 -ַאלקָארּפ טָאה ןָאטגנישַאװ וװ ,ןניטש יד ףיוא טסירגַאב םיא טָאה

 ןעוועג זיא ןענַאמציװ טימ החמש רעזנוא ,קילבוּפער יד טרימ

344 



 ,טנעדיזערּפ רעשיטסינויצ רעטשרע רעד ךָאד זיא'ס ,סיורג רעייז

 ןוא ןָאזפלַאװ טשינ ,לצרעה טשינ .עקירעמַא טכוזַאב טָאה סָאװ

 ןכוזַאב ֹוצ ידכב ,טייצ ןייק ןענופענ טשינ ןבָאה נרובראו טשינ

 ,טריוורעזער ןטלַאהעג ךיז טָאה גנוטייל סיידנַארב רעבָא .עקירעמַא

 -רַאפ ןסײדנַארב טָאה'מ זַא ,ָאד טנָאז ןעמ ןעוו ,ךעלרעכעל זיא'ס

 ייז ,טשינ ןעמ טביײרטרַאפ סיײדנַארב יו ןשטנעמ עכלעזַא ,ןבירט

 ןשיוצ טנַאװ א ןלעטש טלָאװעג טָאה'מ .ןיילא ךיז ןביירטרַאפ

 -וצ ָאד ןעייטש רימ .ןעגננולענ טשינ זיא סָאד ,עקירעמַא ןוא ךייא

 ,רעדירב טימ רעדירב יוװ ,ךייא טימ ןעמַאז

 טנָאז ,(ןיוו ןופ רעניבַאר-רעביוא) תויח ץרפ יבצ .רד .ףָארּפ

 !דכב ,עקירעמַא ןיא ןעוועג ךיא ןיב ,טסייוו ריא יוװ ;עדער ןייז ןיא

 רעד ןופ שטנעמ-ייטרַאּפ ןייק טשינ ןיב ךיא ,ןכַאמ וצ םולש טרָאד

 טָאה'מ ,רעקירָאטסיה א יו עגַאל יד ליײטרואַאב ךיא ,עוויטוקעזקע

 ןשיווצ הציחמ ַא טכַאמעג קיטילָאּפ-סעדנַאל ןוא םזילַאנָאיצַאנ ןופ

 .ןַארַאפ טשינ הציחמ יד זיא םַארגָארּפ רעלעזַאב םעד ןיא ,ןטסינויצ

 ,זיא ךַאז ערעדנַא ןַא .טסינויצ ַא זיא רעד ,לקש ַא טלָאצ סע רעוו

 ןוא עטונ ךס ַא ךיז ןענופעג עקירעמַא ןוא  עּפָאריײא ןיא סָאװ

 ןליוו רעבָא ,ץראה ןינב םייב ןפלעהטימ ןליוו עכלעוו ,ןדיי עכייר

 סיידנַארב .עיצַאזינַאנרַא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןטערטניירַא טשינ

 ןיימ תעב ןיב ךיא רעבָא ,ןטסינויצ עטונ ץנַאג ןענייז קאמ ןוא

 טָאה'מ ,ןרָאװעג יורג עקירעמא ןיא טלַאהפיוא ןכעלטנכעווייירד

 -צייוו .ןפָאלשנייא עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד טזָאלעג
 רעד ביוא ,דלוש ןייז טשינ זיא'ס ,םולש םעד טכוזעג טָאה ןַאמ
 ןוא סיײדנַארב ,דלודעג טָאה .ןעמוקענדנַאטשוצ טשינ ןיא םולש
 ,(עינלעב) רעשיפ ןַאשז .ןעמוקקירוצ זנוא ֹוצ ןלעוװו םירבח ענייז
 יד ןיא ןבָאה רימ זַא ,ןענעקייל טשינ ךיז טזָאל סע :טרעלקרעד
 טציא ןרעוו רימ רעבָא ,ןגלָאפױעד עקיטכיוו טַאהעג ןרָאי עטצעל
 -יטסינויצ רעד ןיא ןוא םוטנדיי ןיא טשרעה סע .טּפוטשעגקירוצ
 עטריזינַאגרַא ןייק םנה ,טייקנדירפוצמוא עסיורג ַא הנחמ רעש
 -יוא ןטימ ןדירפוצמוא ןענייז רימ .טשינ טריטסיזקע עיציזָאּפָא
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 זנוא ייב ךיז טָאה סָאװ ,םעטסיס ןשיטַארקָארויב ןוא ןשיטַארקַאט
 -נָאלש טימ טביוטרַאפ ןרעוו ןפַאמ עשיטסינויצ יד ,טלצרָאװעגניײא
 "עד ַא ןיא סָאד זַא ,ןעמ טגָאז ,ןריקיטירק רימ ןעוו ןוא רעטרעוו
 --טריווטלעג רעזנוא ןריזינַאגרָאער ןזומ רימ .טעברַא עוויטקורטס
 ןַא זיא'ס ,לָארטנָאק רעקידרדסכ ַא רעטנוא יז ןלעטש ןוא טּפַאש
 ןֿפָאז ,םזינויצ ןופ ןבעל סָאװ ,עטמַאאב זַא ,עגַאל ערַאבטלַאהמוא
 גנוגעװַאב רעד ענונב רעגָאז-העד עכעלטננייא יד ,קיטייצכיילג ןייז
 -ַאטימ רעביא ןעמענ ןענָאזרעּפ ענלעצנייא ,סעיצוטיטסניא עריא ןוא

 -יפילַאװק עשינעמכַאפ ןעגנַאלרַאפ זומ ןעמ .,סנטסָאּפ רֶאּפ ַא לָאמ

 טדיקיטירק ףרַאש ױזַא טָאה ,ןָאמיס סוילוי ,טניירפ ןיימ .סעיצַאק
 -רעד דלוש יד ךיוא רעבָא טגָארט רע ,םעטסיס ןּקידנעייטשַאב םעֶד

 טקידייטרַאפ גנַאלנרָאי רע טָאה ?רעשיטקַארּפ , ַא סלַא לייוו ,רַאפ

 .גנוטיילפ רעד ןופ גנוריפ יד ,ןטסינויצ עשיטילָאּפ יד .,זנוא ןגעק |
 טציא !טכערעג ןעוועג זיא ןָאזּפלָאװ :ןרעלקרעד ָאד ןעמ זומ טנייה
 טָאד רעבָא ,קיטילָאּפ עשיטסינויצ ַא טריפעג ,ךעלדנע ,ןיוש טרעוו
 ,םזינויצ רעשיטילאּפ רעד טגנַאלרַאפ סע סָאװ ,סָאד טשינ ךָאנ זיא
 רָאנ דַאבסלרַאק ןיא טשינ ןעמוקרָאפ טפראדעג טָאה סערגנָאק רעד

 -יטּפָא וצ ןענייז עוויטוקעזקע רעד ןופ ןטכירַאב יד ,םילשורי ןיא
 רַאונַאי ןופ גנוציז רעד ןיא ,רענרע ךס ַא זיא ענַאל יד ,שיטסימ

 -רַאפ ,ךיא ןוא ןעווָאק ףעזָאשזד ,יודרָאנ סקַאמ :רימ ןבָאה 0
 !דיפכרוד ףרוװטנַא-טַאדנַאמ םניא לָאז'מ זַא ,ןענַאמצייוו ןופ טגנַאל
 .ןרעה טלָאװעג טשינ וליפא ןופרעד טָאה ןַאמצייוו .םייונש עסיוועג

 -ַארַאלקעד-רופלַאב יד ןעמוקַאב ןבָאה ?עשיטקַארּפ , יד זַא ,טגָאז'מ

 .קיטכיר טשינ ןיא סָאד .ָאמער ןַאס ןופ סולשַאב םעד ןוא עיצ

 ןכרוד ןרָאװעג טעטסיילעג טעברַא יד זיא רעטנעצרָאי ןופ ךשמב

 ,ןטיירג םוצ ןעמוקעג ןענייז עשיטקַארֿפ יד ,םזינויצ ןשיטילַאּפ
 טנזיוט 70 ןעייטש לארשידץרא ןיא זַא ,ןטּפױהַאב וצ שֶלַאפ זיא'ס

 -ָאילימ ,קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד .רעבַארַא טנזיוט 700 ןגעק ןדיי

 ןזומ גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא ,י"א ףיוא טכער ַא ןבָאה ,ןדיי ןענ

+ 246 



 אפ ענעי ןופ גנוניימ יד ךיוא זיא סָאד .ןעננורעדָאפ ערעזנוא ןייג

 .ןעמֹוקעג טשינ סערגנָאק טםוצ ןענייז סָאװ ,ןטסינויצ עשיטיל

 ירעד ,(לארשי-ץרא ,"הדובעה תודחא ,) ןָאזלעגעבַאק לרעב

 ייוצ יד ןוא לארשיזץרא ןיא םירבח ענייז ןופ ןעמָאנ ןיא טרעלק

 ,ערעווש ַא ןיא ענַאל יד :ןויצ-יריעצ ןוא ןויצ-ילעוּפ סעיצקַארפ

 טקיסעלכַאנרַאפ ןבָאה רימ ,םישעמ ףיוא טרַאװ טלעוו עשידיי יד

 קיטילאּפ יד וליפא .חילע יד ,טפַאשטריװדנַאל יד ,עיצַאזינָאלָאק יד

 טשינ זיא בושי רעד ,ןפוא ןקיטכיר םעד ףיוא טכַאמענ טשינ טרעוו

 ןטשרע ןופ ןעמ טָאה רַאסימָאקכיוה ןשידיי םעד רַאפ ,טריזינַאגרָא

 .טשיוטנַא ןעמ ןיא טציא ,עמַאלקער עקידלַאװעג ַא טכַאמענ ןָא גָאט

 טעטיוויטקעיבא ףיוא טשינ ךיז טציטש ןלעוימעס ןופ קיטילָאּפ יד

 יץרא יד .טייקנלַאפעג ןוא הענכה ףיוא רָאנ ,טייקיטכערעג ןוא

 ,טסינויצ רעד .טכעלש זנוא טלדנַאהַאב עיצַארטסנימדַא עקידלארשי

 ןיא טעטלַאװרַאפ רעכלעוו ,שטיווטנעב ןאמרָאנ ,דימלת סמעה דהא

 .טשינ רָאי ַא ןופ ךשמב זנוא טָאה ,ץיטסוי רעד טימ לארשידץרא

 רימ סָאו סָאד ,תוליחק עשידיי ןופ טכער יד ןקיליוואב טלָאװעג

 ,ֹוםי ןיא םָארנַאּפ ןשיזיפ םעד ךָאנ .רעדנעל-תולנ עלַא ןיא ןבָאה

 -רעייפ זומ סערגנַאק רעד .םָארנָאּפ רעשיטילָאּפ רעד ןעמוקעג זיא

 טסייו ופי ץנַאנ ןיא .גנוסילש-הילע רעד ןנעק ןריטסעטָארּפ ךעל

 ויַציִלֲאּפ יד רעבָא ,רענערב ,ח .י ןופ םיחצור יד ןענייז סע רעוו ,ןעמ

 -ָארּפ עסיורג א ןריזינאנרַא זומ ןעמ .קידנסיוו טשינ ךיז טכַאמ

 זַא ,ָאד טנַאזמ .טלעוו רעשידיי רעצנַאנ רעד ןיא גנונעװַאב-טסעט

 ,ךעלרעפעג זיא לארשי-ץרא ןיא טייחרעמ רעשידיי ַא ןופ גנוזָאל יד

 ראה טסײה ,לארשי:ץרא ןיא טײהרעמ 8 ףיוט ןטכיצרַאפ ,רעבָא

 עלַאנָאיצַאנ-שיבַארַא ןא טריטסיזקע סע ,ָאי .םזינשיצ ןפיוא ןטכיצ

 -םָארנַאּפ יד טימ ןריציפיטנעדיא טשינ יז ראט'מ רעבָא ,גנוגעווַאב

 ןטנעגַא עטפיוקעג יד רַאפ ץרא ךרד ןייק טשינ טָאה .סעדנַאב

 .טפאשטריוו עשירעדנעוושרַאפ ַא טריפענ לארשידץרא ןיא טָאה'מ

 .וא םיצולח ערעזנוא טקיסעלכַאנרַאפ ןעמ ןעוו ,זיא רעגרע רעבָא

 -ַאמ ןכעלשטנעמ ןטסרעיט םעד ןפואה הזב טדנעװשרַאפ ןעמ
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 עטסקיטכיוו סָאד .?יּפש-ןטַאמָאלּפיד םוצ ףוס ַא טכַאמ .לַאירעט

 -ָאסנָאק ןוא ץוש ,"ץולחה , ןופ יובסיוא ,הילע ןופ גנואיינַאב ;זיא

 סנָאולעגעצַאט .ב ,לארשייץרא ןיא סעיציזָאּפ ערעזנוא ןופ עיצַאדיל

 .קורדנייא ןפיט רעייז ַא טזָאלענרעביא סערגנָאק ןפיוא טָאה עדער
 -רַאפ ַא ןכוז לָאז'מ זַא ,טגנַאלרַאפ (עינעמור) רעגבע ריאמ .רד

 -לטימ ןופ הילע ןַא ןכעלגעמרעד ,רעבַארַא יד טימ גנוקידנעטש

 .תודהא םוינויצ םעניא ןפַאש ןוא רעקרעװטנַאה ןוא דנַאטש

 ײרעמַא ויא ןשינעעשעג יד םורא טרער (קרָאי-יג) יטסּפיל יאול

 .דנַאלװילק ןופ ןסולשַאב יד טקידיײטרַאפ ןוא םזינויצ רענַאק

 יד זיא ס :עדער !ייז ןיא טנאז (עיצילַאג-חרזמ) ךייר ןָאעל .רד

 = ,הפוקת רעקידומחלמכאנ רעזיטציא רעד ןיא סָאװ ,קיגַארט עשידיי

 -רַאפ ןריי רימ ןענייז ,ט'יקיירפ ןיא ןבעל רעקלעפ ערעדנַא תעב

 ןגעוו םרימרָאפניא יונענ טשינ ןענייז רימ .טרעטיברַאפ ןוא טגלָאפ

 -ַאב טשינ ךָאנ זיא גָאט ןקיטנייה םוצ זיב-.ענאל רעתמא רעזנוא

 רע'ופי רעד יוװ רעגרע .טַאדנַאמ ןופ טסקעט. רעיונעג רעד טנַאק

 ןםירד םעד ,ןוילעה ביצנ ןופ גנורעלקרעד יד ןעוועג זיא ,םָארנַאּפ

 ,ןסנַאניפ ערעזנוא ןופ עגַאל עטכעלש יד ,הילע ענעסָאלשענ יד ,ינוי

 .עיצַאוטיס יד ךאנ ןפרַאשרַאפ ,עיצאזינַאגרָא רעד ןיא סָאַאכ רעד

 ןיא ןַאמצײװ .קיטיונ ןעוועג זיא עקירעמַא ןייק העיסנ סנַאמצייוװ

 .עלַא רימ ןכלעוו רַאפ ,סנַאסעוטר ןשידי ןפ לָאבמיס רעד טנײה

 .רַאפ ךיוא ,ןטסינויצ עלַא רַאפ זומ'מ .ץרא ךרד סיורג ןבָאה ןפרַאד

 יעּפ .ש .טעברַאטימ עקידרעטייוו ַא ןכעלנעמרעד ,ןטסיאיידנַארב יד
 לָאז'מ זַא ,טגנַאלרַאפ (עיצילַאג-חרזמ ,"יחרזמ יריעצ ,) שוברעד

 -רֶא יד ,םוטנדיי ןופ ,ןינבו ןינמ בור םעד ץראה ןינב םוצ ןעיצוצ

 דמ ערעזנוא ןפדור לארשידץרא ןיא .עקניל יד .ןדיי עשיסקָאדָאט

 יקטוַאלּפַאק .ש .שוניא ?טייהיירפ סָאד זיא יצ .םיצולח עשיטיסיחר

 -עג ונוא טיג טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ רעד :טרעלקרעד (ןויצ-ילעופ)

 -רֶא עשיטסינויצ יד טנעקרענא ןוא/ ןטייקכעלגעמ-סטעברַא עסיוו

 טליפרעד טשינ טָאה רע רעבָא ,ץנענַא עשידיי יד סלַא עיצַאזינַאג

 ַא רעביא טבעל גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד .ןעגנונעּפָאה ערעזנוא
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 ,תמא םעד ךיז ןגָאז וצ טומ םעד ןבָאה רימ ןלָאז ,סיזירק ןפיט

 טָאה עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד זַא ,סעיזוליא ןייק ןפַאש טשינ רָאט'מ

 ןיא ןסערעטניא ענייז טָאה דנאלננע ,לארשידץרא ןבעגעג ןיוש זנוא

 דנַאלגנע ןיא ןאראפ ןיא'ס ,?אנאק-ץעוס םייב ןֹוא ?ארשידץרא

 "רַאפ ךיז ליוו סָאװ ,גנומערטש עשיטסינויצײטנַא ,ערענָאיצקַאער ַא

 "גנע ןַא ַָאד ךיוא זיא'ס רעבָא ,.סידנעפע עשיבארַא יד טימ ןדניב

 ןעניוועג ןזומ .רימ ,ײטרַאּפ רעטעברַא ןוא םזילַארעביל ןופ דנַאל
 ,רד .טייקכעלטנפע עלַאנַאיצַאנרעטניא ןוא עשילגנע יד ךיז רַאפ

 ןציזַאב רימ זַא ,עדער-סגנונעפערעד ןייז ןיא טנָאזעג טָאה ןַאמצייוו

 סָאד ,קיטכיר ירמנל טשינ זיא סָאד ,טייקיטכערעגנ ןופ חוכ םעד רָאנ

 יד ןומ'מ ,טניימ'מ יו ,זָאלטכַאמ ױזַא טשינ ןיא קלאפ עשידיי

 עקיבייא יד ֹוצ ףוס ַא טכַאמ .םישעמ וצ ןעיצרעד ןסַאמ עשידיי

 םעד ןריזינַאנרַא ןפראד רימ .גנולייטרַאפ-םידובכ ןֹוא ןטסעפינַאמ

 טעװ לארשי-ץרא ןיא םולש רעד .סערגנָאק ןשידיי ןכעלטלעוולַא
 טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןֹופ גנוקידנעטשרַאפ ַא ךרוד ןעמוק

 -סיורַא םעד ןנעק ןריטסעטָארּפ זומ'מ .ןסַאמ עשיבַארַא יד טימ

 -יטעט רעשיטילַאּפ בילוצ רעטעברַא עשידיי לארשי-ץרא ןופ ןקיש

 יאק עשידיי ךיוא ,(!ןטסינומָאק ןענייז סָאד , :ןפורנשיווצ) טייק

 | !ןקישסיױרַא טשינ ןעמ ראט ןטסינומ

 עדער ערעגנעל ַא ןַאד טלאה עוויטוקעזקע רעד ןופ ןעמָאנ ןיא
 קיטקַאט ןוא גנולעטש יד טקידיײטרַאפ רעכלעוו ,יקטניטַאבַאשז באו
 זיא תושפנ טנזיוט 70 ןופ בושי רעד :טגָאז רע .גנוטייל רעד ןופ

 עסיורג ַא טָאה סָאװ ,קרעוולוש ַא ןטלַאהוצסיוא תלוכיב טשינ

 רַאפ רָאלק ןייז ףרַאד סָאד ,גנוטיידַאב עשיטילָאּפ ןוא עלַאנָאיצַאנ

 ןעיוב רימ ,ןטסיאיײדנַארב יד ןוא עמיל עד ,ןָאמיס רעקיטירק יד
 ןשידיי ןצנַאנ ןרַאפט רָאנ ,טנזיוט 70 יד רַאפ טשינ לארשידץרא

 ףיוא טציטשעג ךיז טָאה עיסימָאק-סגנוריזינַאגרָאער יד .קלָאפ

 ,ןשטנעמ עיינ ןבָאה ןפרַאד רימ .ןעגנוריפסיוא ןוא תוחנה עשלאפ
 ףכית ןעמ זומ ןשטנעמ עיינ יד זַא ,ןבירשענ סע טייטש ווו רעבָא

 רַאפ ץרא ךרד ?סיבַא טָאה ,גנונעװַאב רעד ןופ שארב ןלעטש דימו
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 יסינימ רענעי טלדנַאהעג טָאה ץיטכיר יו .עיצידַארט רעשיטסינויצ

 ,סערגנָאק ןופ טנעדיזערּפ םוצ ןכַאמ טלָאװעג ןבָאה רימ ןכלעוו ,רעט

 -רעטסינימ ןיימ ,טשינ טייג סָאד , :טרעלקרעד זנוא טָאה רע ןעוו

 .סינויצ ןופ טנעריזערּפ ןייז וצ ,טכער סָאד טשינ רימ טיג ןטסָאּפ |

 ןָאמיס ןרעה יד "!טסינויצ רעגנוי ַא ךָאנ ןיב ךיא ,סערגנָאק ןשיט
 טימ ךַאמּפָא ןיימ ןנעוו תונעט טימ ןעמוקעג ןענייז עמיל עד ןוא

 טשינ ךיא בָאה סעינעליווירּפ ןוא סעיסעצנָאק ןייק ,ןענַאמצייוו

 -סטעברַא רעמַאזניימעג ַא ןגעוו ןעמוקעגכרוד ןענייז רימ .טגנַאלרַאפ

 ןבָאה רימ .וװ .א .א טפַאשטריװ ,ןָאיגעל ןופ ןנַארפ יד ןיא ןוא גנוטכיר

 ןיא תוחוכ עוויטקַא עֶלַא ןופ םוירעטסינימ סיורג ַא ןפַאש טלָאװעג

 "ורק יד .טנָאעזנּפָא ןרעה יד ןופ ךס ַא ךיז ןבָאה רעדייל ,םזינויצ

 -נורעדָאפ ןוא תונעט ערעייז ןיא טנעװקעסנָאק טשינ ןענייז רעקיט

 רעזנוא ןרעסערגרַאפ לָאז'מ זַא ,עמיל עד רעה טגנַאלרַאפ טָא .ןעג

 םוצ לָאזמ זַא ,רע טגָאז קיטייצכיילג ןוא טייקיטעט עשיטילַאּפ

 -נַארב ןלייוו עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיטסינויצ רעד ןְופ טנעדיזערּפ

 .קיטילָאּפ רעד וצ ןכַאמ ףוס ַא ?לכב ךָאד ליוו רעכלעוו ,ןסייד

 הביס-טּפיוה רעייז ןבָאה לארשי-ץרא ןיא ןטייקירעווש ערעזנוא

 .טעטירָאנימ עניילק ַא טרָאד ןענייז רימ סָאװ ,ךַאזטַאט רעד ןיא
 ףיוא ןלַאפרעביא עקיטולב טנַאמעג ךעלנעממוא טָאה רודנ רעד

 -רָאנ ןעמ ןָאק ןטסינַאינעל 2800 טימ .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 יד ,טנזיוט ףניפ טָאה'מ ןעוו ,זיא שרעדנַא סעּפע ,ןָאטפיוא טשינ

 טעברַא ָאד זיא'ס .ןגַאלשרַאפ עלַאער טימ ןעמוק לָאז עיציזָאּפָא

 -קע רעסיורג ַא ןיא ןקינַײרַאפ עלַא ךיז ןזומ רימ ,עלַא רַאפ גונעג

 ןָאעל .תוחילש עשירָאטסיה ריא ןליפרעד טעװ סָאװ ,עוויטוקעז
 עכעלנעזרעּפ ןיא ןניוצענניירַא ?יפוצ ןרעוו רימ :טרעלקרעד שהצָאטמ

 ץנערעפנָאק רענָאדנַאל יד .עלעיּפיצנירּפ סָאד ןסעגרַאפ ןֹוא םינינע
 ,רענרע ךָאנ זיא רעכלעוו ,בצפ א ןפַאשעג טָאה רָאי ןקירָאפ ןיא

 ,ןרָאװעג טיינַאב טשינ זיא גנונעװַאב יד ,רעירפ ןעוועג זיא'ס יו

 ןייז ןריולרַאפ טָאה רע סָאװ ,ן'סיײדנַארב ןופ עידענַארט יד זיא'ס

 / רעלַארגעטניא ןַא ןיא טעברַא-סטרַאוװננעק יד .המשנ עלַאנָאיצַאנ
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 ךיז ןענָאק רימ ,עיצַאזינַאגרָא-ףמאק ַא ןענייז רימ .םזינויצ ןופ לייט

 טוט'ס םנה ,טייהרעדנימ רענַאקירעמַא רעד ןופ ןריפ ןזָאל טשינ

 ;ןטלעװ ייווצ םוטנדיי םעניא ןְבָאה רימ .ןייגקעװַא רעייז ייוו זנוא

 יד ןוא ,קלָאפ ןשידיי ןופ סנַאסענער םעד רַאפ טפמעק סָאװ ענייא

 וצ ןבעל עשידיי סָאד ןסַאּפוצ זיירּפ ןדעי רַאפ לי סָאװ ,ערעדנַא
 ףיוא רעדיוו טביוה עיצַאלימיסַא יד .ןעננוגנידַאב עכעלרעסיוא יד

 ןהירמש .רד .ףוס םוצ זיב ןריפ ףמַאק םעד ןזומ רימ ,ּפָאק ריא

 ןייטשרַאפ וצ ךיז ימַאב ןוא געט רָאּפ ַא ַאד ןייז ךיא ;טגאז ןיװעל

 רימ עכלעוו ,גנומיטש יד טשינ זיא'ס .סערגנָאק ןופ גנומיטש יד

 ןזייוו רימ רעבָא ,תוצע עטונ טימ רימ ןעמוק עלַא .טרַאוװרעד ןבָאה

 ןעיוב טשינ ןלעוו רימ .ןריזילַאער וצ ייז יו ,טייקכעלגעמ יד טשינ

 -ערָאפסַאיד ןופ תוחוכ עוויטקַא ,עקידעבעל יד ןָא לארשידץרא

 ןיוש ךָאד טָאה .םידיחי ןופ טלוק-ןענָאזרעּפ םעד טזָאל .םוטנדיי

 ןפמעקַאב רימ .םדאה ןמ םכל ולדח :טנָאזעג ֹוהיעׁשי איבנ רעד

 יז ,ןטסינויצ סלַא רָאנ ,ןענָאזרעּפ סלַא טשינ ןקַאמ ןוא ןסיידנַארב

 -נדיי סָאד טשינ ןענעק ייז רעבָא ,ןדיי עטכעלש ןייק טשינ ןענייז

 פביםדוק קיטיונ זיא ָאט ,לארשי-ץרא ןיא ענַאל רעד ענונב .םוט

 -על ןשידיי ןופ גנואיינַאב רעד ןנעוו ָאד טדער'מ :הילע עסיורג ַא
 םיצולח טנזיוט 8 טָאטשנא דנַאל ןיא טָאהענ ןטלָאװ רימ ןעוו .ןָאיג

 ןזומ רימ .ןעמוקעג טשינ ןעמָארנָאּפ ןייק וצ טלָאװ ,טנזיוט 40 --

 ַא םוטנדיי ןופ טסיינ ןיא ןכֹוז ןוא שפנה ןובשח ַא ןכַאמ ךיז

 ,"ץראה ןינב ,)) רעשבעלַאס ססאמ .רד ,גנושירפרעד ןוא גנוקרַאטש

 .ןכָארבעצ ךעלרעניא ןיא םוטנדיי סָאד :טרעלקרעד (דנַאלשטייד

 -ייז רימ .קעװַא זיא עּפורג-סײדנַארב יד סָאװ ,קילנמוא ןַא זיא'ס
 טשינ ןענָאק רימ רעכלעוו ןופ ,סַאג רעדנילב ַא ןיא ןיירַא ןענ

 -רַא עלענש ַא ןעזעגסיורָאפ טָאה ץנערעפנַאק רענָאדנָאל יד .סױרַא

 קיטיונ זיא'ס ,געוו ןרעדנַא ןַא ןעגנַאנעג רעבָא ןענייז רימ ,טעב
 םַארנַארּפ רעלעזאב רעד .םוטנדייטלעוו עצנַאג סָאד ןעלמַאז וצ

 ,ןזַארפ טימ ָאד ךיז טפרַאוװ'מ .ןטייקכעלגעמ עטיירב וצרעד טיג

 ןגעװ טדערענ טָאה רעכוב רעה ,טשינ טייטשרַאפ רענייק עכלעוו
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 ,"ןרעוו וצ טיײנַאב ידכב ,ןייגכרוד ןזומ רימ סָאװ ,דָאב-רעייפ , ַא

 תומכח עכלעזַא טימ .עינַאלָאעזַארפ עכעלדעש ַא ךָאד זיא סָאד

 -סינויצ יד טשינ רעבָא ,טלוק-ןַאטָאװ ןשיטסימ ַא ןפַאש ןעמ ןָאק

 -ויצ רעטכעלש ַא זיא סיײדנַארכ זַא ,טנָאז'מ .עיצַאזינַאגרָא עשיט

 -טַאּפ ןשיטיסנויצ ןרַאפ בַאטשֿפאמ רעד ןַארַאפ ןעד זיא ווװ .טסינ
 -טריוו יד !ןזַארּפ ענעזָאלבעגפיוא יד טימ ףיוא טרעה ?םזיטָאיר

 -ָאמ ַא ןפַאש טשינ רָאט'מ ,לענָאיצאר ןרעוו טריפעג זומ  טפַאש

 -טַאװירּפ יד ןציטשרעטנוא זומ'מ ."הקולח , עשיטסינויצ ,ענרעד
 ַא ןענייז רימ .לַאטיּפַאק ןטַאווירּפ םעד ןעיצוצ ןוא וויטַאיציניא -

 .עטקעס ַא טשינ ןוא לארשי ?לכ ןופ גנוגעוַאב-סקלַאֿפ עסיורג

 -ויצ יד :טרעלקרעד (דנַאלשטייד ,"תודחאתח,) דלעּפנעמולב טרוק

 טשינ ךיז טריזירַאדילַאס דנַאלשטייד ןיא גנוקיניירַאפ עשיטסיג

 ַא יא "ץראה ןינב, .רעשנעלָאק .רד ןופ ןעגנוריפסיוא יד טימ

 עסיורג ַא רעביא טציא ןבעל רימ .דנַאלשטייד ןיא עּפורג עניילק

 רעד ןגעװ ןדיישטנַא ןלעוו רָאי ייוצ עטסטנעָאנ יד .העשדלרוג

 -בכרוד ןטסלענשמַא יו ןעמ זומ ןכַאז יירד .םזינויצ ןופ טפנוקוצ

 -רָאער (ב עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןשינטלעהרַאפ עלַאנעל (א ;ןריפ

 -טלעוו עצנַאג סָאד ןרעבָארעד (ג טּפַאשטריװ רעד ןופ עיצַאזינַאג
 ,"ןויצ-יריעצ ,} יקסנימערעמ לארשי .ץראה ןינב ןרַאּפ םוטנדיי
 -רַאפ ןַארַאפ ןענייז טעברַא רעלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןיא ;טנָאז (ןליוּפ

 ןיא טקנוּפדנַאטש רעזנוא ןופ ,ןעננוסַאפפיוא עלַאיצַאס ענעדיש

 טזומעג טָאה'מ .עקיטכיר א ןעוועג עקירעמַא ןיא עיצקַא סנַאמצייוװו

 ןא זנוא ייב טָאה'מ .עיטַארקַאטולּפ ןופ טפַאשרעה יד ןפרַאוװּפָארַא

 -ַאפ זיא ץלַא ףיוא ,הילע רעד וצ גנואיצַאב עכעלטרַאװטנַארַאפמוא

 סלַא טשינ טציא טדער ךיא ,םיצולח יד רַאפ טשינ רָאנ ,טלעג ןַאר

 !רַאפענ רעסיורג ַא רַאפ טייטש םזינויצ רעד .שטנעמייטרַאּפ ַא
 ןוא סעיצַאגעלעד ףיוא .האולח עלַאנָאיצַאנ ַא טגנַאלרַאפ ןבָאה רימ

 ןעננַאלרַאפ רימ ןעוו ןוא רעטלענ עסיורג סיוא ןעמ טינ עטמַאאב

 ןבָאה רימ :זנוא ןעמ טנָאז ,םיצולח עזָאלסטעברַא יד רַאפ ףליה

 ,טננערבענּפָארַא ייז ןבָאה סָאװ יד ,םיצולח יד ךָאנ טקישענ טשינ
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 ןיפור רוטרַא ,רד ךילנטימ-וויטוקעזקע רעד .,ןגרָאז ייז רַאֿפ ןלָאז

 לארשידץרא ןיא טייקיטעט ןייז ,עדער רערעגנעל ַא ןיא טקידיײטרַאפ

 טימ טרערליש (?ארשי-ץרא) טורב יבצ .רד ,ןרָאי עטצעל יד תעב

 רעשיטילָאּפ ןיא ייס ,בושי ןופ בצמ ןרעווש םעד רעטרעוו ערעטיב

 יד ןופ ןטקודָארּפ-ןדָאב יד ,טכיזניה רעכעלטפַאשטריװ ןוא ייס ןיא

 ."ףַאפ ןענייז ןטסינָאלַאק יד ןוא זיירּפ ןקירדינ ַא ןבָאה סעינָאלָאק

 ,רעטעברא יד ןֹופ עגַאל יד זיא רעגרע ךָאנ ,ּפָאק ןרעביא טקידלוש

 .ננורעייט עקידלַאװעג א ןוא טיײקיזָאלסטעברַא ןַא טשרעה סע

 ,יֹודרָאנ סקַאמ זיא וו .טניירפ ערעזנוא עליפ ןלעפ סערגנָאק ןפיוא

 סערגנָאק םוצ זַא ,טנכערעג ןבָאה ריִמ ?קערָאמרַאמ .א ,רד זיא ווו

 .םיידנַארב יאול ,דנַאמ רעטסינימ ,דלישטָאר דֹרֲאֹל ןעמוק ןלעו
 ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא סיידנַארב זיא קירוצ רָאי א טימ ךָאנ

 -סקלָאפ ַא גנילצולּפ רע זיא טנייה ןוא רעטעריסקלָאפ ַא סְלַא עלַא

 ,רענאילצרעה עטלַא יד ,רימ !טשינ ָאד טמיטש סעּפע ,קילנמוא

 :ךלָאג סירָאב !ץראה ןינכ םוצ ןעיצוצ עלַא לָאז'מ זַא ,ןעגנַאלרַאפ

 ןט-1 םעד ןיא סָאו ,טולב סָאד :טרעלקערד (?ארשידץרא) גרעב

 ,םעד ןופ אצוי לעוּפ ַא זיא ,ופי ןיא ןרָאװעג ןסָאנרַאפ 1921 יַאמ

 -ַאװלַאק 'ח .ענַארפ עשיבַארַא יד טקיסעלכַאנרַאפ ןבָאה רימ סָאװ |

 קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ ךָאנ זַא ,ןרעכיזרַאפ ערעדנַא ןוא יקסיר

 םעד טימ .רעכַארַא יד טימ ןעמוקכרוד טכייל טנָאקעג ןעמ טָאה

 זיא'ס ,ןעיובפיוא טשינ לארשייץרא רימ ןלעװ ןיילַא דוסיה ןרק

 ,ֿלַאטיּפַאק ןטַאװירּפ ןוא ןלַאנָאיצַאנ ןשיווצ עיצַארעּפַאָאק ַא קיטיונ
 ,לארשי-'רא ןיא ןָאטפיוא ךס ַא ןָאק וויטַאיציניא-טָאוװירּפ יד

 -נָאק רענָאדנַאל ענעלאפענכרוד יד :;טגָאז (ןָאדנָאל) סעבכייר .ש ,רד

  רעקיטציא רעד טלָאװ ריא ןָא לייו ,קילנ ַא ןעוועג זיא ץנערעפ

 ןעמ טרער סָאװ יצ ,ץנערעפנַאק יד יו ,ױזַא ןעזענסיוא סערגנָאק

 טשינ לָאמנייק ךָאד ןענייז ייז ,ןקַאמ ןוא ןסײדנַארב ןגעוו ליפיוזַא

 ןוא ןַאמצייוו רעריפ ערעזנוא .סערגנָאק ןשיטסינויצ ַא ףיוא ןעוועג

 רעייז ןופ ננוקרַאטש א סערגנָאק ןופ ןעמוקַאב ןפרַאד ווָאלָאקַאס

 טשינ טָאה'מ :טרעלקרעד (עקירפַא-םורד) רעלסעפ .ל .טעטירָאטיוא
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: 

 ןוא עיצַארַאלקעד-רופלַאב רער ךָאנ רוטקנוינָאק יד טצונעגסיוא

 .רעטלעג עסיורג ןפַאש טנַאקעג טבייל רעייז טָאה'מ .ָאמער ןַאס

 -טנעירָא עצנַאג סָאד זַא ,טרעכיזראפ (טנעירָא) ןיטנערָאלּפ דוד !

 (ןליוּפ ,"יחרזמ ,) עיטשברַאּפ .ה .טמיטשעג שיטסינויצ זיא םוטנדיי

 ןרָאפ טפרַאדעג טשינ טָאה ןיקשיסוא ,טכעלש ןזיא ענַאל יד :טגאז

 םעסַײדנַארב רַאפ המקנ א ןעוועג זיא העיסנ ןייז ,עקירעמַא ןייק

 - ילַאּפ טשינ רעבָא ,סיז זיא המקנ .םיריצה דעו םעד יבנל קיטירק

 סערגנַאק רעד .טייקכעלנעזרעּפ ערַאדנענעפ ַא זיא סיײדנַארב שיט

 יָאנ יד ייב ,םוטנדיי ןשיסקָאדָאטרָא םעד ראפ ןבאה ץרא ךרד זומ

 ןופ טפלעה יד ןעמוקַאב "יחרזמ, ועד טעוו ןלַאװ-סערגנָאק עטסטנע

 טקנוּפרעװש רעד זַא ,טלַאה (ןליוּפ) םיובנירג קחצי ,ןטַאדנַאמ -

 ןשיװצ ,ןָאטגנישַאו ןוא קסניּפ ןשיוצ ףמַאק םעניא טשינ טגיל

 ןבָאה רימ סָאװ ,םעד ןיא טניל רע רָאנ ,סײדנַארב ןוא ןַאמצייוו

 יד .תונוחצנ עשיטילָאּפ ערעזנוא ןצונוצסיוא ןענַאטשרַאפ טשינ)

 ,ןעהנעט סָאד .עטסנרע ןייק טשינ זיא סערגנַאק ןפיוא עיציזָאּפָא

 זיא ,ץראה ןינב םעד טרעטש תולג ןיא ףמַאק רעלַאנָאיצַאנ רעד זַא

 ןדנוברַאפ גנע זיא לארשייץרא ןיא ףמַאק רעד ,לַאדרוסבא טושּפ

 -ַאמ רעגַאהנעּפָאק רעד סָאװ ,קילג ַא זיא'ס .תולנ ןיא ףמַאק ןטימ

 טעברַא-עניטסעלַאּפ רַאפ עיניל עמַאזניימעג א ןענופעג טָאה טסעפינ

 טעטסיילעג ךס ַא ןכָאה רענַאקירעמַא יד .טעברַא-סטרַאוװנגעק ןוא

 תעב .טריזילַארָאמעד ךיוא ןבָאה ייז רעבָא .רעטלעג ערעייז טימ

 רעשיטַארקַאמעד הוא  ןטַאר-לַאנָאיצַאנ טריזינַאגרָא ןבָאה רימ

 יד ןופ ןבאה ןֹוא רענַאקירעמַא יד ןעמוקעג ןענייז ,ענַאלטנורג

 ןוא ןשטנעמ "עטנענימָארּפ , ןגױצעגסױרַא ךעלעקניוו ענעסעגרַאפ

 "עג רימ .ןרַאלָאד ןענָאילימ רעביא טּפַאשרעה יד ןבעגעגרעביא ייז

 ןופ ךס ַא .הפוקת רערעווש ַא ןופ ביוהנא םייב טשרע ךיז ןענופ

 ייז ןוא תבש רעד ןעמוקעג ןיוש זיא'ס זַא ,טניימעג ןבָאה זנוא

 זיא לייוורעד ,הדועס-תבש רעד ייב ןצעזקעװַא טלָאװעג ךיז ןבָאה

 ריצ עיירט ןוא עקרַאטש ןבָאה ןפרַאד רימ .תבש-ברע ךָאנ רעבָא

 :(עקירעמַא ,"ןויצ יריעצ ,) שטיוזָאניבַאר .י .רעפמעק עשיטסינ
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 ןפַאנַאיצַאנ םעד ןופ ףמאק א ןעוועג זיא ןסיידנַארב ןענק ףמאק רעד

 סירָאמ ,גנוגעװַאב רעזנוא ןיא רעּפרעק-דמערפ א ןגעק םזינויצ
 -םעלש ןייק ןעוועג טשינ זיא ןַאלּפ סיײדנַארב :טנָאז (ןָאדנָאל) רעיימ

 ןעמ ןָאק עבלעז סָאד .טסייג ןייז ןעוועג זיא טכעלש רעבָא ,רעט)
 רעייז ךיז טמענ םעד ןופ .עמיל עד ןוא ןָאמיס עגונב ןגָאז ךיוא
 וצ ןוא רעריפ ערעזנוא וצ ןעיורטרַאפ ןבָאה ןזומ רימ .לַאפכרוד

 רימ :;(עקירעמַא ,ןויצ יִלעוּפ) ךיירגערע .ח .ןלעוימעס טרעברעהי

 -עפנַאק-רעטעברַא ענײמענלַא ןַא עקירעמַא ןיא ןטלַאהענּפָא ןבָאה |
 טנזיוט 200 ןטערטראפ טָאה עכלעוו ,לארשידץרא רַאפ ץנער

 ןוא ןַאמצייו ןופ טייז רעד ףיוא ןענייז רימ ,רעטעברַא עשידיי |

 ,סעיצידַאהט עשיטסינויצ יד ןריטנעזערּפער ייז לייוו ,ןיקשיסוא
 ןטסיטײדנַארב יד ןוא ןענָאמיס טימ טריזימעלָאּפ יטסלָאּפַאטַאלז ללח
 .ןגַארפ-סגנוריזינַאנרָאער עקידלארשי-ץרא יד ןֹוא דוסיה ןרק ןגעוו

 טרעלקרעד ,טיסשיסוא .מ .מ עוויטוקעזעקע רעד ןופ דילגטימ רעד

 ,טכעלש זיא לארשיד-ץרא ןיא ענַאל יד :עדער רעכעלריפסיוא ןייז ןיא

 ןוא קידלוש םעד ןיא ןזיא'ס רע ,ןדיי עשיזעניטסעלַאּפ יד טגערפ
 עשיטסינויצ יד זיא קידלוש :ןרעפטנע ךייא ןלעוװו טנעצָארּפ 80
 ךעו רעקיטציא רעד טשינ .םיריצה דעו רעד רקיעב ןוא גנוטייל
 א ןוא יירד ןיוש טריטסיזקע סָאװ ,עיצוטיטסניא יד רָאנ ,םיריצה
 ןכלעוו ךרֹוד ,רָאדירָאק א ןעווע; זיא םיריצה דעו רעד .רָאי בלַאה

 -טימ עדננלַאפ ןעננאנענכרוד טייצ רעקיזָאד רעד ךשמב ןענייז סע
 -ןיוועפ ,רעדיא .רד ,ןעוװַאק ףעזָאשזד ,ןַאמצייו םייח :רעדילג

 ,דלָאש טרעבָאר ,יניקנאיב ,יוועל ןעווליס ,יקסניטָאבַאשז ,ןײטשּפע
 .דנא .א הפי בייל ,ןיּפור ,ןיקשיסוא ,דלַאוװנעדירפ ,דנַאלזריוװ ןַאוװ
 זיא קידלוש .קידלוש טשינ רענייק ןיא טייקכעלקריוו רעד ןיא
 .םוטנדיי ןשיאעּפָארייא-חרזמ ןופ עידעגַארט יד ;לרוג רעזנוא זיולב
 טלעג ןוא ןשטנעמ ןופ רַאוװורעזער רעטסעב ןוא רעטסערג רעזנוא
 ןופ ביֹוהנֶא רעד ןעמונעג ךיז טָאה םעד ןֹופ .טריניאור ןרָאװעג זיא
 -טריוו יד זַא ,ןפרווורַאפ זנוא טכַאמ'מ .ןטייקירעוװש ערעזנוא עלַא
 דעו רעד טשינ ןעוו .עטכעלש ַא ןעוועג זיא ?ארשידץרא ןיא טפַאש
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 ַא רַאפ לארשי-ץרא ןיא ןענַאטשעג טנייה רימ ןטלָאװ ,םיריצה
 ןבָאה רימ .טריניאור ןוא טרעטישרעד ןרָאװעג טלָאװ ץלַא ,רבדמ

 טנָאק ריא ,טלָאצַאב רעייט וצ רשפא .לאערזי קמע םעד טפיוקעג

 ןעוו רעבָא .םירחוס עטכעלש ןענייז ןיּפור ןוא ןיקשיסוא זַא ,ןגָאז

 .צ קמע םעד ידכב ,טייהנגעלעג יד טצונענסיוא טשינ ןטלָאװ רימ
 בלַאה ַא ןיא ןבָאה רימ .רעכערברַאפ ןעוועג רימ ןטלָאװ ,ןפיוק
 ךשמב תמיק ןרק רעד יו ,טפיוקעג ןדָאב ליפוזַא לָאמ ףניפ רָאי

 -טַאװירּפ רעד רַאפ געוו םעד טכַאמעג יירפ ןבָאה רימ ,רָאי 20 ןופ

 יו .ןעמוקעג טשינ ןטסילַאטיּפַאק יד ןענייז רעדייל .וויטַאיציניא
 ךימ טָאה לעוימעס תעב ,ןרָאװעג טיור ןוא ךיילב ךיא ןיב טפָא

 םישדח 20 ןופ ךשמב ?"ןשטנעמ ערעייא ןענייז ווו ,ונ, :טגערפעג
 טָאה םעד ןופ ,טנופ טנזיוט 990 ןעמוקַאב םיריצה דעו רעד טָאה

 ףיוא טנעצָארּפ 10 ,ןלוש יד ףיוא טנעצָארּפ .80 ןבענענסיוא רע

 ,/הסדה , ףיוא  ,צָארּפ 9 ,עיצַאזינָאלָאק רעכעלטפַאשטריװדנַאל
 -ָאיצַאנ ףיוא ,צָארּפ 9 ,גנולײטּפָא רעשינכעט רעד ףיוא ,צָארּפ 6
 יד ףיוא .צָארּפ 9 ןוא הילע ףיוא .צָארּפ 18 ,עיצַאזינַאנרָא רעלנַא

 -רַא רעזנוא ןופ ןטַאטלוזער יד ביוא .עיצַארטסינימדַא ןופ ןטסָאק

 -קעיבָא יד ןופ דלוש יד סָאד זיא ,קידנקידירפַאב טשינ ןענייז טעב

 -סגנוסירגַאב ַא רָאפ טנעייל טָאלָאקָאס םוחג .ןכַאזטַאט עוויט

 טרעוו גנוסירגַאב סלעוימעס ,ןלעוימעס טרעברעה ןופ עמַארגעלעט

 .ןפורנשיווצ עשימרוטש טימ ךיוא רעבָא ,לַאפייב טימ ןעמונעגפיוא

 ןוא וָאלָאקָאס .נ ןרעפטנע עוויטוקעזקע רעד ןופ ןעמָאנ ןיא =
 -עווש עלַא זַא ,ןזיװַאב וצ ךיז טימַאב טָאלָאקָאס ,ןַאמצייוו ,פָארּפ
 -לעוו ,ןעננוגנידַאב עוויטקעיבָא יד ןופ אצוי-לעוּפ ַא ןענייז ןטייקיר

 -ייז ןדיי יד רָאנ טשינ .ןייז רבוג טנָאקעג דימת טשינ טָאה'מ עכ
 ףיט ךיוא ןיא קֶלָאפ עשינעמרַא סָאד ,לשמל טָא ,טשיוטנא ןענ
 -עלרעסיוא יד ענונב ייס ןביירטרעביא טשינ רָאט'מ .טרעטיברַאפ

 רעד ןיא זיא ן'סיידנַארב רַאפ .םינינע עכעלרעניא יד ייס ןוא עכ
 -ײטַאב ןייז ףיוא ןפָאה רימ ןוא ץַאלּפןרע ןא ןַארַאפ גנונעוַאב

 -ירעמַא ןיא ןיא םזינויצ רעד .סערגנָאק ןטסטנעֶאנ םעניא גנוקיל
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 30 אט 188 עט םסח0 ווא*ע א טז אס.ס

 א

 (ףגגזוז6ז םט +' צ(וסס8או)



 ןקילָאמַא םעד ןפַאשרַאפ רעדיוו םיא זומ'מ ,ןרָאװעג רעכַאװש עק

 ,תונוחצנ עשיטילָאּפ ערעזנוא ןריזילעטַאנַאב טשינ רָאט'מ ,ץנַאלג

 -וקָאד רעשירָאטסיה רעקיטכיוו ַא זיא עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד

 יץרא ענונב ןעגנורעדַָאפ ערעזנוא טרימיטיגעל רע ?ייוו ,טנעמ

 -ַאֹּפ ַא ןריפ ןומ קלאפ ַא ןוא קלָאפ ַא ןרָאװעג ןענייז רימ ,לארשי

 םעד בילוצ ןוא .עיצַאזיוװָארּפמיא טשינ רעבָא זיא קיטילַאּפ .קיטיל

 ןזומ רימ .ןיזיטכייל ַא "ליּפש רעשיטַאמָאלּפיד , ;טרָאװ סָאד זיא

 ןופ טכער יד ןקידייטרַאפ ןוא טעברַא-סטרַאװנגעק יד ןריפ ךיוא

 -ויצ יד טשינ ביוא ,ןוט סָאד לָאז רעוו ,לייוו ,םוטנדיײ-ערָאּפסַאיד

 עכעלריפסיוא ןַא טלַאה ןַאמבײװ .ָארּפ ,עיצַאזינַאגרָא עשיטסינ

 בָאה רָאי טכַא :טרעלקרעד רע רעכלעוו ןיא ,עדער עקרַאטש ןוא

 ןובשחו ןיד ַא ןבעגוצּפָא ידכנ ,טייהנגעלעג רעד ףיוא טרַאװעג ךיא

 .-נעמוגרַא קיטילָאּפ רעזנוא ןופ רעקיטירק יד ,טייקיטעט ןיימ ןופ

 עשיגעטַארטס עסיורג ַא דנַאלננע רַאפ טָאה לארשי .ץרא זַא ,ןריט
 ןוא ןלַארענעג עשילגנע יד טגערפ .תועט ַא ןיא סָאד .גנוטיידַאב

 ןעמ זַא ,ןרעלקרעֶד ךייא ןלעװ ייז ןֹופ .צָארּפ 98 ןוא ןלַארימדַא

 יד טשינ ןעיײטשרַאפ רשפא ,עניטסעלַאּפ ףיוא ןטכיצרַאפ ףרַאד

 רעבָא ,עירעּפמיא רעייז ןופ ןסערעטניא יד רעקינעטַארטס עשילגנע

 רעצישַאב יד טנעז ריא ןַא ,ןייא טשינ ךיז טדער .סע זיא ױזַא

 עשילגנע יד רָאנ ןלַארענעג עשילגנע יד טשינ .לַאנַאקדזעוס ןופ

 . .עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד ןבעגעג זנוא ןבָאה ןטסילַאוטקעלעטניא

 טשינ טעװ לארשי ץרא ןייק געוו רעזנוא זַא ,טסווװעג בָאה ךיא

 .וא ןדייל ןופ געוו רעכעלצרעמש ַא רָאנ ,ךלמה ךרד ןייק ןייז

 סָאד ןבָאה רימ ,הענכה ןעוועג טשינ זיא קיטילָאּפ רעזנוא ,ןפמַאק

 וצ טימַאב ךיז ןבָאה רימ .ערע טימ טריטנעזערּפער קלאפ עשידיי

 טעברַא-יובפיוא רעלענש ַא רַאפ ןעגנוגנידַאב עקיטיונ עֶלַא ןפַאש

 -ַארט ַא טבעלעגנרעביא רימ ןבָאה ָאמער ןַאס טניז ,לארשי ץרא ןיא

 עלַא רימ ןענייז ץגערעפנָאק-רָאי רענַאדנָאל רעד ףיוא ,טייצ עשינ

 -דוב ןכעלרעי ַא טימ ןעמוקעג זיא ןיקשיסוא .זָאלפליה ןענַאטשעג

 . -עג טשינ ןבָאה רענַאקירעמַא יד ןוא טנופ ןָאילימ 4 ןופ טעשז
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 -יּפוי .טעשזדוב םעניילק ןקיטציאדזיב םעד וליפַא ןריטנַארַאג טנָאק

 הּפצוח יד טַאהעג טָאה ןיקשיסוא לייוו ,סעכ ןיא ןעוועג זיא רעט

 ןָאילימ 4 ןופ טעשזדוכ ַא --- !ָאמער ןַאס ךָאנ --- ןעגנַאלרַאפ וצ
 -ףָארטש ןייק טימ עקירעמַא ןייק ןרָאפעג טשינ ןיב ךיא .טנופ

 סָאװ ,סובמולָאק רעשידיי ַא סלַא ןרָאפעג ןיב ךיא ,עיצידעּפסקע

 עשיטסינויצ ,עשידיי סָאד ןקעדטנַא לָאמנײאכָאנ טלָאװעג טָאה

 העש יפל ענייז עקירעמַא ןיא ןטַאטלוזערידוסיה ןרק יד ,עקירעמא

 "רַא רעזנוא ןופ ביֹוהנֶא רעד טשרע זיא סָאד רעבָא ,עכאווש ץנאנ

 ָאט ,טלעג ןוא ןשטנעמ ,רענעלּפ טָאה סיידנַארב 'ח ןעו .טעב

 .ןוטפיוא ןָאק רע סאו ,ןזייווַאב ןוא לארשי ץרא ןייק ןייג רע לָאז

 "ַארפ רעד ייב ,ןפלעה םיא טעװ סָאװ ,רעטשרע רעד ןייז לע ךיא

 סָאװ ץלַא רימ ןוט ,ןצענערג יד ןוא טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ ןופ ענג

 ""טימ ןעימַאב ךיז רימ ןלעוו רעבַארַא יד טימ .ךעלנעמ רָאנ זיא'ס

 טעוװו סָאד ןוא טיבעג ןלערוטלוק ןוא ןשימאנַאקע ןפיוא ןטעברַאוצ
 תעב .גנורעטנענרעד עשיטילָאּפ יד ךיוא ןרעטכיילרעד רעכיז זנוא

 רדסכ זנוא ןעמ טריקַאטַא ,ןעגנוריגער יד טימ ןעלדנַאהרַאפ רימ

 -נוא ןקרַאטש טשינ ןפוא םושב ןָאק סָאד .טייז רעשיטסינויצ ןופ

 זיא לעוימעס !קיטכיזרַאפ טייז ָאט ,ן'לעוימעס ענונב ,עיציזָאּפ רעז

 ךיז טניפעג ןוא ןרעלעט עסיורג ןעגנַאנַאב ןיא רע ,טניירפ רעזנוא

 יצ .םיא ןּפַאלק םידדצ עדייב זַא ,ענַאל רעלַאטַאפ רעד ןיא טציא

 רעד םעוו יצ ,םיא ךָאנ ןעמוק ןָאק סע רעוו ,רעבָא ריא טסייוו
 סערגנָאק רעד לָאז ?זנוא רַאפ רעסעב ןייז רענָאישימַאקייה רעיינ

 וצ ןשטנעמ עטסנולק ןוא עטסעב ענייז ןֹופ עיצאנעלעד ַא ןקיש

 ךיא .טקנוּפדנַאטש רעזנוא ןרעלקוצפיוא םיא ידכב ,ן'לעוימעס

 -עג ןבָאה ערעדנַא ,ןטסָאּפ ןיימ ףיוא ןבילבעג טייצ עצנַאג יד ןיב

 -נוגנידַאב עלַא ייב ןביילב טזומענ בָאה ךיא ,ןרינָאיסימעד טנָאק

 ןייז יז לָאז ,גנוטייל עיינ ַא ןלייוו סערגנָאק רעד לָאז טציא ,ןעג

 | ,עוויטַאטירָאטױא ןוא עקרַאטש ַא
 "עד ערעגנעל ַא רָאפ טמוק קילּפער ס'נאמצייוו .,פָארּפ ךָאנ

 ראפ ןעיורטרַאפ ןוא םוירָאטולָאסבַא ןופ ענַארפ רעד ןנעוו עטַאב
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 ענעדישרַאפ ןרָאװעג ןגָארטעגניײרַא ןענייז סע .עוויטוקעזקע רעד

 -עגנָא ןעמיטש 948 ןופ טייחרעמ ַא טימ טרעוו ףוסל ,סעיצולָאזער

 -לעװ ,ןטסינויצ ענגימעגלַא ןוא "יחרזמ , ןופ גַאלשרָאפ רעד ןעמונ
 -ערּפ יד סיוא טקירד סערגנָאק רעד, :חסונ ןקידנגלָאפ טָאה רעכ
 -עקרענא ןוא קנַאד ווָאלָאקַָאס םוחנ ןוא ןַאמצייוו םייח ןטנעדיז

 ןטַאטלוזער יד זַא ,טרַאװרעד ןוא קרעוו שיטילָאּפ רעייז רַאפ גנונ

 ןופ סולשַאב רעד ןוא עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד ,טעברַא רעייז ןֹופ

 -שי-ץרא ןיא ןרעוו טריזילַאער ירמנל ןוא דלַאב ןלָאז ,ָאמער ןַאס

 -סיוא ןַא טימ ,עוויטוקעזקע רעד טלייטרעד סערגנָאק רעד ,לאר

 י /  ."םוירָאטולָאסבַא סָאד ,קנַאד ןופ קורד
 . !ןטַארעּפער יד רָאפ ןעמוק ןעגנוציז עקידרעטייוו יד ףיוא

 .יץצרא ןיא טײקיטעט רעכעלטפַאשטריװ רעד ןגעוו ןיּפור ,א ר"ד

 -סָאס .ז ר"ד ,לארשיל תמיק ןרק ןגעוו גרוברַאװ .א ,ּפָארּפ .לארשי

 דיא .ד .מ ר"ד ןוא לארשי:ץרא ןיא גַארּפ-עיצַאזינָאלָאק ןגעוו ןיק
 ןטנַאסערעטניא ןוא ןכעלריפסיוא ןייז ןיא .םילע רעד ןגעו רעד

 ןוא דנַאלגנע ןשיוצ ךַאמּפָא םעד טיול :ץיּפור רײד טגָאז טַארעּפער

 טנזיוט 20 ןופ חטש ַא ?ארשי ץרא עקיטנייה סָאד טָאה ךיירקנַארפ

 600-800 ךרע ןַא טלייצ גנורעקלעפַאב יד .רעטעמָאליק-טַארדַאווק
 רעד ןופ לטירד ייווצ ,ןדיי טנזיוט 90-80 םעד ןופ ,תושפנ טנזיוט
 יד ןיא לטירד ןייא ,טפַאשטריװדנַאל רעד ןופ ןבעל גנורעקלעפַאב

 -טנַא ךַאװש רעייז ךָאנ ,העש יפל ,זיא עירטסודניא יד .טעטש
 ַא ,רעלעקנייו עשידלישטָאר יד ,ןלימ ערעסערג רָאּפ ַא :טלקיוו

 זיא ןזעוו-סרעקרַאפ סָאד .?סחו ןקירבַאפ-ףייז ןוא -ןענישַאמ רַאּפ

 רעד .טרָאּפ ןרעסערג ַא ןופ לגנַאמ ַא בילוצ .טדייל ןוא ןיילק

 טרעװ רעכלעוו ,טיציפעד ןקידלַאװעג ַא טזייוו סנַאליב-סלדנַאה

 -רַאפ יד ןוא ןטסירוט ןופ הסנכה רעד קנַאד ַא ןכילגעגסיוא ?סיב ַא

 רעשידיי רעד ןופ ,דנַאל ןיא ןיירַא ןעמוק סָאװ ,רעטלעג ענעדיש

 -ָאק עכעלטפַאשטריװדנַאל יד ןיא טנזיוט 18 ןבעל גנורעקלעפאב

 ןופ ןטעברַא עכעלטנפע ייב טקיטפעשַאב ןענייז טנזיוט 3 ,סעינָא

 טשער .רעד ,ןטפַאשלעזעג עשיטסינויצ יד ןופ ןוא גנוריגער רעד
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 ןוא תפצ ,הירבט ,חפיח ,ופי ,םילשורי :טעטש סקעז ןיא טניווו

 עשימָאנָאקע יד ,(םילשורי ןיא טנזיוט 40 ךרע ןַא םעד ןופ) ןורבח

 ןיא סעינָאלָאק יד ,עטריזיליבַאטס ןייק טשינ זיא ןדיי יד ןופ ענַאל
 -ורקיץַאזּפָא בילוצ ןדייל ןעננוצנאלפ ףיוא ךיז ןציטש סָאװ ,םורד

 עקידננונעג-טשינ בילוצ ןדייל ןופצ ןיא סעינָאלַאק-האובת יד ,ןסיז

 ןופ לייט א רָאנ טבעל גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ .תוסנכה

 ןזיוועגנָא זיא טשער רעד ,סנטסָאּפעטמַאאב ןוא ?דנַאה ,רחסמ

 רַאֿפ ןענייז המחלמ רעד ךָאנ ןרָאי יד .ןעננוציטשרעטנוא ףיוא

 עוויטיזַאּפ עקיטכיוו ייווצ רעבָא עז ךיא ,ערעווש רעייז ןעוועג זנוא

 -ןדָאב (2 ןוא םיצולח ןופ גנורעדנַאװנייא יד (1 :ןעננוניישרעד

 טנזיוט 80 טפיוקעג ןבָאה רימ .ףרָאד ןוא טָאטש ןיא ברעוורעד

 טימ ןפמעק סעינָאלָאק עכעלטפאשטריוודנַאל ערעזנוא .םַאנוד

 -סיס-תוצובק רעד זַא ,ןעניימ וצ שלַאפ זיא'ס ,ןטייקירעוװש עסיורג

 ןעעז סעינָאלַָאק ערעדנַא ןיא ךיוא ,ןטיציפעד וצ םרוג זיא םעט

 רעזנוא זַא ,ןסעגרַאפ טשינ רָאט'מ ,ןטייקירעװש עבלעז יד רימ

 טעברַא-רענָאיּפ עלאנַאיצַאנ עסיורג ַא טעטסייל טפַאשטריװדנַאל

 -?יבסיוא יד ,תואצוה עקירביא טימ ןדנוברַאפ דימת זיא סָאד ןוא

 "םיוא-טּפיוה ערעזנוא ןופ ענייא זיא לַאירעטַאמ-ןשטנעמ ןופ גנוד

 יד ןעיינַאב ,עיצַאזינָאלָאק-םינמית יד ןעיובסיוא ןזומ רימ ,ןבַאנ

 "יה ךס ַא ןעיוב רקיעב ןוא ןטפַאשלעזעג-תוזוחא ןופ םרָאפ עטְלַא

 טנייה ללכב ןיא סָאד ,סיורג ךעלקערש זיא טיונ-סגנוניווו יד .רעז

 -ניא רעד רַאפ .טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא םעלבָארּפ רעקידנענערב ַא

 -ַאנרָא ןזומ רימ .עיזיווער-לָאצ עלעיצעּפס ַא קיטיונ זיא עירטסוד

 -ַאמרָאפניא ןטוג ַא םירחוס ןוא ןטנַאקירבַאמ ערעזנוא רַאפ ןריזינ

 .,קנַאב-קעטָאּפיה עשיטָאטש ַא ןרעוו ןפַאשעגנ זומ סע .טסניד-עיצ

 .ןטידערק-עירטסודניא רַאפ טוטיטסניא ןַא ןוא קנַאב-רַארנַא ןַא

 -ַאנ ןופ ןגעמרַאפ סָאד :טַארעפער ןייז ןיא טגָאז גרוברַאװ .ּפָארּפ

 ,טנופ טנזיוט 178 ןפָארטַאב טָאה 1918 ינוי ןיא דנָאפ-לַאנַאיצ

 ןיא טשער רעד ןוא סעיציטסעווניא-לארשידץרא ןיא "/7 םעד ןופ

 טנזיוט 410 ןפָארטַאב ןגעמראפ סָאד טָאה 1990 ינוי ןיא ,םינמוזמ
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 ,םינמוזמ ןיא 26 ןוא סעיציטסעווניא-י"א ןיא 56 םעד ןופ ,טנופ
 ןיא ,קנַארפ טנזיוט 700 ןעוועג 1914 רֶאי ןיא ןענייז תוסנכה יד
 ןטסָאקיסגנוטלַאװרַאפ יד .קנַארפ ןָאילימ 10 ךרע ןַא 1920 רָאי

 -עג ןסָאלשעג זיא ָאט ,דוסיה ןרק םעֶד ענונב ,צָארּפ 20 ןפערטַאב

 ..צָארּפ 20 טמוקַאב תמיק ןרק רעד ןכלעוו טיול ,ךַאמּפָא ןַא ןרָאװ
 ירַא גַאַאה ןופ לָאז ָארויב-טּפיוה סָאד ,תוסנכה-דוסיה ןרק עלַא ןופ

 ןייז ןיא טנָאז שץטסָאס ר"ד ,לארשי ץרא ןייק ןרעוו ןנָארטעגרעכ-

 -םדוק קיטיונ זיא טעברַא רעקיד'לארשי ץרא רעזנוא ןיא:טַארעפער
 ליפוצ לארשי ץרא ןיא ןדנעװשרַאפ רימ .טעטיוויסנעטניא ןַא ?כ

 -ַאזינָאלָאק עוויסנעטניא יד ,ןיילק זיא דנַאל רעזנוא .ןוז ןוא דרע
 ןסיורג ַא ןיא ןעלקיװטנַא ןזומ רימ .ענַארפ-סנבעל ַא ָאזלַא זיא עיצ

 ןדנוברַאפ קיטייצכיילג זיא סָאװ ,טפַאשטריװדנַאל ַא בַאטשסאמ

 טסַאּפעגוצ ךיוא זיא םעד וצ .עירטסודניא ןוא קרעװטנַאה טימ

 -ַאב ןענָאק ןעמ טעװ םעטסיס ןיימ טיול .עיגָאלָאכיסּפ עשידיי יד

 זיא ךעלריטַאנ .טנופ 200 רַאפ ןיוש עילימַאפ-ןטסינַאלַאק א ןצעז

 ,טיילכַאפ עשירָאטַאזינָאלָאק ןופ גנוטייל עקידנצנלעג ַא וצרעד קיטיונ

 -ענכרוד זיא םיריצה דעֹו רעד :הילע רעד ןגעוו טגָאז רעדיא ר"ד

 -עטַאק ייווצ ןגעוו ןצנַאטסניא-סגנוריגער עקידנטייל יד טימ ןעמוק

 ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,רערעדנַאװנייא (1 ;ןטנַארנימיא סעירָאג

 ,רערעדנַאװנייא (2 ;ןלוסנָאק עשיטירב ןופ טקעריד טכער-הילע

 -רַאֿפ יד רעביא טמענ עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד עכלעוו רַאפ

 ןעוועג טשינ ןיא םיצולח יד ןופ ?ייט רעסיורג ַא ,גנוטרָאװטנַא

 -ַאב-ךַאפ ערעדנַא וצ רעדָא טפַאשטריװדנַאל רעד וצ טיירַאברָאפ

 עיינ יד .טשַארעביא זנוא טָאה יַאמ ןיא גנוסילש-הילע יד .ןפור

 ןזומ רימ .ןטייקכעלגעמ-הילע יד קרַאטש ןעקנערשַאב ןעלגערסָאמ
 .טנעה ערעזנוא ןיא ןביילב לָאז הילע יד זַא ,ןעימַאב ךיז

 -סיוא ןַא רָאפ טמוק ןטַארעפער-עניטסעלַאּפ ריפ יד רעביא

 שטמירמ דוד ;ךיז ןקילײטַאב סע רעכלעוו ןיא ,עטַאבעד עכעלריפ

 רעמײהנעדַאב .מ ר"ד ,(ןליוּפ) ןײטשּפע-יװעל .ל ,(דנַאלשטייד)

 קחצי םָאנָארגַא ,(עיצילַאגחרזמ) קיד םָאנָארגַא ,(דנַאלשטייד)
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 גיטע בטעי םָאנָארנא ,(לארשי ץרא ,"ריעצה לעוּפה ,) יטסגַאקליװ

 "ייפ) ןיקגײש .מ ,(י"א) חסי רזעילא ,(י"א הדובעה תודחא ,) רעג

 -ור) טכַא1 .י ר"ד ,(ופי ןיא טמַא-עיצַארנימע ןשיטסינויצ ןופ רעט

 ,"ריעצח לעוּפה ,) טאצנירּפש ףסוי ,(ןלוּפ) בילטָאג .ה ר"ד,(עינעמ

 -חרזמ) טַארָאמש .ע ריד ,(וועינישיק) ןחכ-ןייטשגרעב .י רײד ,(י"א

 יָאכעשט) ןטײאפור .י ר"ד ,(דנאלסור) סוקצורר .י ר"ד,(עיצילַאג

 ייװעל ןָאעל ,(י"א ,"הדובעה תודחא,) טָאשַאבור ןמלז ,(ייקאווָאלס
 ,"ןימינב ינב , דנַאברַאפ-טנגוי ןטסינָאלַאק) בר דורב ,(ןליוּפ) עט
 ,"חדובעה תודחא ,) דלעּפצרַאה .א ,(ןליוּפ) ןירגנרָאק ,פ ריד,(י"א

 עצַאק .א ר"ד ,(עיצילַאנ-חרזמ ,"יחרזמ ,) רעגזיוה .ב רײד ,(י"א

 דור ןוא (ןויצייריעצ) יטסוימערעמ לארשי ,(תודחאתה) ןָאזלע

 ם'ניקסָאס ןציטשרעטנוא ,שטירט יו ,רענדער עכנַאמ .(י"א) ןשלעי

 עיצַאזינַאלָאק ,טעטשנטרַאג ןופ ןטקעיארּפ ןעלקיװטנַא ןוא ןַאלּפ
 ןעמָאנַארגא יד .המודכו ןרוטלוקירגַא עיינ ,ןעלטימ עניילק טימ

 -ניפ יד ןופ רענדער ערעדנַא ןוא הפי ,רעגניטע ,יקסנַאקליװ ,קיד

 -טוא , ןַא םלַא ןַאלּפ ס'ניקסָאס ףרַאש ןפמעקַאב ןעגנוריּפורג עק

 :רָאּפמיא ןעיידיא עשיחישמ ןופ ןָאטעילעפ-עיצַאזינַאלָאק ןלַאער
 יזָאד יד זַא ,ןטלַאה רעדיוו ערעדנַא.."ןַאּפַאי ןוא עניכ ןופ טריט
 -עג סָאד לייוו ,סערגנָאק ןפיוא ןזייל טשינ ןעמ ןָאק ןגַארפ עק

 .םיִד עטיירב ַא ךיוא טייג סע ,ןטרעּפסקע ןוא טיילכַאפ וצ טרעה

 -נער ןוא טעטיוויסנעטניא ,םידבוע יבשומ ,תוצובק ןגעוו עיסוק
 ןיקגײש .מ ,ןעמרָאפ-עיצַאזינָאלָאק ענעדישרַאפ ןופ טעטיליבַאט
 רעבָאטקָא זיב :חילע רעד ןֹופ ןרעפיצ עטנַאסערעטניא טגנערב
 טנזיוט 8 םעד ןופ ,ןדיי טנזיוט 10 טרעדנַאװעגנייא ןענייז 0
 -נעמרעד לָאז'מ זַא ,טגנַאלרַאפ בילטָאג .ח רײד ,רערעדנַאוװקירוצ
 -ןיצ ןופ לוע םעד טנָארט סָאװ ,דנַאטש-לטימ ןופ הילע יד ןכעל
 ,דוסיה ןרק ןוא עיצאזינַאנרָא רעד ןיא טעברַא רעשיטסינ

 -סינימ-ןעינָאלַאק ןופ גנוסירגַאב יד רָאפ טנעייל ווָאלָאקָאס
 טעמדיוועג גנוציז א רָאפ טמוק ןַאד ,?ישטרעשט ןָאטסניװ רעט
 ךיר ןזעווילוש ןקיד'לארשי ץרא ןופ רעטייל רעד .ןגַארּפ"רוטלוס יד
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 -יצרעד יד ןגעו טכירַאב ַא (שיאערבעה ןיא) ּפֶא טיג עירול ,י

 "ניק ןופ ןטלַאטשנַא-סגנודליב ענייז ןגעוו ,בושי ןופ ןנַארּפ-סגנוא

 ןץװעל .ש רי"ד ,טעטיזרעווינוא רעמילשורי םוצ זיב ןטרָאנ-רעד

 -ויִצ ןופ תוהמ ןשיאיידיא םעד ןנעוו טַארעּפער ןכיירטסייג ַא טלַאה

 רוד ;ךיז ןקילײטַאב עטַאבעד רעד ןיא .עדנַאנַאּפָארּפ רעשיטסינ }

 -ברעמ) ןָאט .י ר"ד ,(עינעמור) רעטָארימעג .י ריד ,(י"א) ץילעי

 יךיסָאמ ןויצנב ריד ,(דנַאלשטייד) עועל ךירגייה .ּפָארּפ ,(עיצילַאג

 .ןָאזקילג .מ ריד ,("יחרזמ,) שטיװַאנרעשט .ה ר"ד ,(י"א) ןָאז

 ןוא (עיצילַאג-חרזמ ,,"תודחאתה,,) קָאטשנעגיב סקַאמ רײד ,(י"א)

 | | .ערעדנַא
 טלַאה םייהטכיל דרַאביר עוויטוקעזקע רעד ןופ דילנטימ רעד

 יד ךעלריפסיוא טלדנַאהַאב רע .טַארעּפער ןלענָאיצַאזינַאגרָא .םעד

 ."יינ יד ךיוא ןוא סעיצַארעדעּפ ןוא ןטפַאשנַאמ-סדנַאל ןופ ןגַארפ

 יד ןגעוו גנומיטשּפָא ןַא רָאפ טמוק סע .גנוטייל רעד ןופ גנונדרָא

 יײפ .ב ריד ,טוטַאטסדעיצַאזינַאגרָא םעניא םייונש ענעגָאלשעגרָאפ

 ןגעו טרירעפער עקטנַאה .א ריד ןוא דוסיה ןרק ןגעוו טדער לעװ

 -עד-דוסיה-ןרק רעד ןיא .עיסימאק-דוסיה ןרק ןופ סעיצולָאזער יד

 .מ ר"ד ,("יחרזמ,) טרצאּפאפאר .ש רײד ;ךיז ןקילײטַאב עטאב

 'סאמ .ה ברה ,ָאמיס סוילי ,שטידײג .י ,(עיצילַאג-חרזמ) לעגגיר

 | .ערעדנַא ןוא (עקירעמַא) יקסנאיל
 -ָאק-ץנַאניפ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טרירעפער ןרעּפלַאה .ג רײד |

 . רעביא טפערטַאב סָאװ ,רָאי ןטסטנעאנ ןרַאפ טעשזדוב םעד עיסימ

 .-טנַא גַאלשרָאפ-טעשזדוב םעד ןנעװ .טנופ ןָאילימ ןבלַאהרעדנַא

 ייפ םעד טיג דנאלזירװ ןַאװ רײד .עיסוקסיד עטיירב א ךיז טלקיוו

 -ישרַאפ ןופ גנומיטשּפָא רעד ייב ,םיריצה דעו ןופ טכירַאבדץנַאנ

 -עד עשימרוטש ַא סױרַא טפור טעשזדוב םוצ סעיצולָאזער ענעד

 -ַאנרֶא עשיטסינויצ יד , :"יחרזמ , ןופ גארטנא רעקידננלָאפ עטַאב

 -סניא עכלעזַא רָאנ ןציטש ןוא ןטלַאהסיוא ,ןדנירג ףרַאד עיצַאזינ

 עכעלטנפע ןוא גנוריפ רעייז ןיא טשינ ןצעלרַאפ עכלעוו ,סעיצוטיט
 רָאּפ ַא ךָאנ ."עיצידַארט רעשידיי ןופ ןטפירשרָאפ יד ןעגנולדנַאה
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 גנומיטשּפָא עכעלטנעמַאנ ַא רָאפ טמוק ןעגנומיטשּפָא עשיטָאַאכ
 םעד רעביא גנונדרָא-נָאט רעד וצ ןיינוצרעביא גַאלשרַאפ א ןנעוו
 -יזַאד רעד טרעוו ןעמיטש 149 ןנעק 189 טימ ,גארטנא-"יחרזמ,
 ןַאד טרעלקרעד טורטש .ח רעלָאמטסווט .ןעמונעגנָא גַאלשרָאפ רעק
 םעד ןגנעק ןעמיטש טעוו "יחרזמ , רעד זַא ,"יחרזמ , ןופ ןעמַאנ ןיא
 ןרק רַאפ ןטעברַא יד ןיא ןקילײטַאב טשינ ךיז טעװ ןוא טעשזדוב
 טפַאש "יחרזמ , ןֹופ גנורעלקרעד עקיזָאד יד .תמיק ןרק ןוא דוסיה
 ןעמ טמוק ףוס לכ ףוס .ענַאל עטנַאּפשעג רעייז ַא סערגנָאק םעניא
 ןעמונעגנָא טרעוו סע ןוא םכסח ַא ֹוצ ןעננולדנַאהרַאפ עגנַאל ךָאנ
 .8 .צ רײד רעניבַאר-רעכיױא רעניו םענופ נארטנא רעקידנגלַאפ
 -סינויצ רעד ןופ יד ןיא ןעגנולדנַאה עכעלטנפע עלַא ןיא, :תויח
 -נעוובוס ןוא ענעטלאהענסיוא ,עטעדנירנעג עיצַאזינַאגרָא רעשיט
 -רַאפ ןָאק סָאװ ,ןעשעג טשינרָאג ראט סעיצוטיטסניא עטרינָאיצ
 -רֶא רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוטייל יד .עיצידַארט עשידיי יד ןצעל
 -ַאב ןקיזָאד םעד ןופ גנוריפכרוד יד ןריטנַארַאג וצ טָאה עיצַאזינַאג
 0 ."םולש

 -יטילַאּפ רעד ןופ סעיצולָאזער יד טרירעפער םיובנירג טחצי
 -שידיי ַא ןֹופ גנוריזילַאער יד ןעגנַאלרַאפ עכלעוו ,עיסימַאק רעש
 ןופ גנוקיטעטשַאב עלענש יד ,לארשי ץרא ןיא םייה רעלַאנָאיצַאנ
 ןופצ ןיא גנורילונער-ץענערג- עקיטסניג ַא ןוא טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ
 רעד טריטסעטָארּפ סעיצולָאזער ערעדנוזַאב ןיא ,ןדריה-רבע ןיא ןוא
 טרעלקרעד ןוא ןלאפרעביא עשיבַארַא עקיטולב יד ןגעק סערגנַאק
 סע .קלָאפ ןשיבַארַא םעד טימ םולש םוצ ןליוװ ןייז קיטייצכיילג
 -ייפ ַא טימ קלָאפ ןשידיי םוצ ךיז ןדנעוו וצ ןסָאלשַאב ךיוא טרעוו
 ,טסעפינַאמ ןכעלרעי

 -רעּפ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא רָאפ טנייל רעטירטש טרעבָאר .ניא
 ןטימ עוויטוקעזקע רעד ןופ עטסיל עקידננלָאפ עיסימאקדץנענַאמ
 -ינַאגרָא רעד ןופ טנעדיזערּפ ,ןַאמּצײװ .ח ר"ד ;ןָאדנַאל ןיא ץיז
 -וא .מ .מ ,עוויטוקעזקע רעד ןופ טנעדיזערּפ וָאלָאטָאס .1 ,עיצַאז
 ןָאעל ,םייהטכיל ךרַאביר ,יטסגיטטבאשו , ,רעדיא .ד .מ רײר ,טטשיס
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 ,("יחרזמ,) טיפ .ה'ר"ד .פָארּפ ,קישטײװָאלָאס .מ ר"ד ,ץקצָאמ

 ,ןיפור .א ר"ד ,(עקירעמַא) טַאלבנעזָאר דרַאגרעב ,ןעװָאס ףעזָאשזד

 ,לעווייפ .ב ר"ד :טַאר-סטפַאשטריװ ןוא דץנַאניפ .סאצוירפש ףסוי

 ,יקסנַאלּפַאק .ש ,טרַאב ,ַא ,רד ,שטידיינ קחצי ,ןרעּפלַאה .ג .ר"ד

 עוויטוקעזקע רעד ןיא ןבָאה יירד עטשרע יד) רעצייווש .ּפ ,ןעקָאש .ז

 -קַא סערגנָאק ןופ טרעוו עטסיל עטגיילענרָאפ יד .(םיטש ןוא ץיז

 | | ,טריטּפעצ

 -רעייפ ןטלַאה טעטימָאק-סנָאיצקַא ןסיורג ןופ לַאװ רעד ךָאנ
 ,ןיִלעי דוד ,ןיוועל .ש ר"ד ,קילַאיב .נ .ח :סעדער-סולש עכעל
 קילֲאיב .ג .ח ,ָאלָאקָאס םוחנ ןֹוא ןַאמצייו ר"ד ,תויח .ּפָארּפ
 -עג סערגנָאק םייב ןטלָאװ רימ .םוטנדיי ןשיסור םעד ןגעוו טדער

 ןופ םיטש יד יִצ ,סייוו רעוו ,ןטַאגעלעד 800 דנַאלסור ןופ טָאה

 עסיורג ַארַאפ סָאװ .ןעמוקוצ ןיהַא טרָאד טעװ סערגנָאק ןקיטציא

 -לַאב רעד ךָאנ םוטנדיי עשיסור סָאד טשרעהַאב ןבָאה ןעגנונפָאה

 גנונרָאװ א ןייז עפַארטסַאטַאק עשיסור יד לָאז !עיצַארַאלקעד-רופ

 םישרח רָאּפ ַא ןיא יו ןעזעג ךָאד ןכָאה רימ .קלָאפ ןשידיי ןרַאפ
 ,תורוד עגנַאל ךשמב ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,בורח ץלַא טרעוו

 -עלּפ טכַאמעג גונעג ןבָאה רימ .םישעמ ןופ טייצ יד טציא זיא'ס

 ,סקניל ןשיווצ תודחא ןשרעה ףרַאד סע ,סעדער ןטלַאהעג ןוא רענ

 ןוא רענערב .ח .י ,ריעצח לעוּפה) עקניל יד ,םורטנעצ ןוא סטכער

 ,המואה תיחת ןוא טעברַא ןופ טלוק םעד ןפַאשעג ןבָאה (ערעדנַא

 רעקיצנייא רעזנוא זיא סָאװ ,הרות רעד ףיוא ךיז טציטש עטכער יד
 ןצַאשּפָא טכערעג זומ םורטנעצ סָאד ,?ארשי ץרא ףיוא טנעמוקָאד

 -רַא ןוא הרות .לארשי ץרא ןיא טפאשרעטעברַא ןופ תונברק יד |
 .גנואיינַאב רעלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןֹופ תודוסי יד ןענייז סָאד --- טעב

 ךס ַא ןוא ןגנייווש רעמ ,ןדער קינייוװ רימ ןלָאז :טנָאז ןאמצייװ ך"ײד

 רעד .םומיסקַאמ סָאד ןוטוצפיוא ןטכַארט ןלעוו רימ .,ןטעברַא
 -םיֹוא םעיינ ַא רַאפ ןעייטש רימ .טעטסיילעג ךס ַא טָאה סערגנָאק

 -עווש עלַא ןייז וצ רבוג ןפלעה זנוא טעוװ קלאפ עשידיי סָאד .גייטש

 ןיא קינייא עלַא רעדיוו ןענייז רימ :טגָאז טָאלָאקָאס םוחנ ,ןטייקיר
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 קלאפ ןופ טכילפ יד ,טַאט רעסיורג א וצ עלא טציא ןפור רימ

 ,םערננָאק רעטונג רעבָא רערעווש ַא ןעוועג זיא'ס ,טַאט ןוא ןליוו

 : !קלָאפ עשידיי סָאד ןבעל לָאז .רשעמ ;:טסייה לארשי

 ןיא גנאזעג "הוקתה , טימ ןוא גנומיטש רענעביוהעג ַא ןיא

 יזַא יירד ,רעבמעטּפעס 18 םעד ןראוועג ןסָאלשענ סערגנָאק רעד
 ,ירפ רעג

 טילאיב ןמסג סײװ
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 1922 רָאי ןיא "ךובסייוו, עטשרע סָאד 6

 -עגרָאפ זיא ,סערגנַאק ןשיטסינויצ ןטימ קיטייצביילג טעמב

 רעירפ ןיוש .סערגנָאק רעשיבַארַאךײצמעגלַא ןא ףנעג ןיא ןעמוק

 -ַאטשַאב זיא סָאװ ,לארשי ץרא ןופ עיצַאגעלעד עשיבַארַא ןַא טָאה

 םעד ,םירצמ טכוזַאב ,ןטסירק ייווצ ןוא רענעמלוזומ יירד ןופ ןענ

 -סינויצײטנַא עריא רַאפ טָאה יז ,ןָאדנָאל ןוא ןַאקיטַאװ ןשימיור

 "נייא ייב גנוציטשרעטנוא 'עטיירב ַא ןענופעג ןעננורעדָאפ עשיט'

 יבנל דנַאלגנע ןיא גננומיטש יד זיא ,טגָאזעג יוװ .ןזיירק עכיירסולפ

 .רעד ןיא יו ,ערעדנַא ןַא רָאנ 1921 ראי ןיא ןעוועג םזינויצ םעד :

 .זיוהרעטנוא רענָאדנָאל ןיא .המחלמ רעד ךָאנ טייצ רעטשרע |

 "סקע יד ןופ רעדיל רעד ןוא טיווקסא רעריפ-ןלַארעביל רעד ןבָאה

 סטיהרָאסנָאשזו .װ רעס (סדראה ייד) ןטסיטַאװרעסנַאק עמערט

 דיִאֹל ןופ קיטיִלֶאּפ עשיטסינויצדָארּפ יד טריקַאטַא ףרַאש

 רעד ןיא טריטנעירא ךיז ןבָאה רעבַארַא יד .גנוריגער ס'שזראשזד

 זופ ייקרעט רעיינ רעד ןופ טָאטשי-טּפיױה רעד ,ַארָאגנַא ןופ גנוטכיר

 םימַאב ךיז טָאה סָאװ ,עװקסָאמ ףיוא ךיוא ןוא אשאּפ לַאמעק

 .םזילַאירעּפמיא ןשילגנע םעד ןגעק חרזמ םעד ןריזינַאגרָא וצ

 -נַאל ןיא ןעמונעגפיוא עיצַאנעלעד עשיבַארַא יד ָאזלַא טָאה'מ

 לישטרעשט רעטסינימ-לַאינָאלָאק רעד ןֹוא תופי םינּפ רבסב ןָאד

 יטַאמַאלּפיד יד .ןעגנולדנַאהרַאפ עטסנרע טריפעג ריא טימ טָאה

 -עגרעטנוא קיטייצכיילג ןיא עּפָאריײא ןיא עיצקַא עשיבַארַא עש

 סעיצַארטסנָאמעד ןופ "?עיצקַא רעטקעריד, ַא ךרוד ןרָאװעג טציטש

 -עד-ןסַאג רעד תעב ןענייז 1 רעבמעווָאנ ןיא .לארשי ץרא ןיא

 -טָאטש רעד) תונברק עשירפ ןלַאפעג םילשורי ןיא עיצַארטסנַאמ

 בושי ןופ ןטסעטָארּפ עֶלַא ץָארט זיא סרָאטס דלַאנָאר טנַאדנעמַאק

 -נוא .(ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןבילבעג ,עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ ןוא

 ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעגנוגנידַאב עקיזָאד יד ןופ קורד םעד רעט

 ןוא רעבַארַא יד ןשיוװצ ןעננולדנַאהראפ עלעיציפָא-טשינ ןָאדנָאֿל
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 ,םָארּפ טָאה םוירעטסינימ-לאינַאלָאק םעניא .רעריפ עשיטסינויצ יד

 "רָאפ ןשיבַארַא ןטימ ץנערעפנָאק ערעגנעל ַא ןטלַאהעגּפָא ןַאמצייוו

 ןעננולדנַאהרַאֿפ עקיזָאד יד רעבָא .אשאּפ םיזאק אסומ רעייטש

 שירָאנעטַאק ןבָאה רעבַארַא יד ?ייוו ,טַאטלוזער ןָא ןבילבענ ןענייז

 לייוורעד .עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד ןענעקרענא וצ טגָאזעגּפָא ךיז

 ןהיטַאלסיגעל ַא ןנעװו טקעיָארּפ ןייז טייראברָאפ ?עוימעס טָאה

 רעסיוא) רעדילגטימ 28 ןופ ןײטשַאב טפרַאדעג טָאה סָאװ ,טַאר

 "ומ 8) עטלייוועג 12 ,עטמַאַאב-סננוריגער 10 ןופרעד ,(ביצנ םעד

 טָאה ביצנ ,רעד ,ןטַאנימַאנ 3 ןוא (ןטסירק 2 ןוא ןדיי 2 ,רענעמלוז

 וצ טנָאקעג טָאה ןוא ןסולשַאב עלַא ןגעק טכערדָאטעװ ַא טָאהעג
 ןיירַא טשינ זיא הילע עשידיי יד .ננוציז יד ןסילש טייצ רעדעי

 -עס טָאה בושי רעד .טַאר ןויטַאלסינעל ןופ ץנעטעּפמָאק רעד ןיא

 ךָאנ .ןעמעננָא טלָאװעג טשינ ןוא טנָאקענ טשינ טקעיָארּפ ס'לעוימ

 -ַארַא יד ןופ גנולעטש עקידנענעלּפָא יד ןעוועג זיא רעשירָאנעטַאק

 -נָאל ןוָאלרַאפ טעוו יז זַא ,טָארדענ טָאה עיצַאנעלעד רעייז ,רעב

 יד ראפ גנוטרָאװשטנַארַאפ םוש ןייק קידנעמענרעביא טשינ ,ןָאד

 זייא ,םעד ןגעו ךיז קידנסיוורעד .ןצנעווקעסנַאק עקידרעטייוו

 ןיא ךיז טָאה רע .ןָאדנָאל ןייק ןרָאפוצ ןעמוקעג לענש ?עוימעס

 רעכעלטניירפ-ןויצ רעד ןופ ענַאל יד זַא ,טריטנעירָא דלַאב ןָאדנַאל

 עקַאט טָאה יז) עשיטירק רעייז ַא זיא שזרַאשזד דיִאֹל ןופ גנוריגער
 -עסערּפ רעקיטכעמ רעד .(ןרינַאיסימעד טזומעג רעטעּפש םישדח 9

 ןייז ןופ ןעמוקעגקירוצ סלָאמאד דָארג זיא ףילקטרַאו דרַאל גינעק

 םעד ןפמעקַאב ראש ןביוהעגנָא טָאה ןוא עזייר רעקיד'לארשי ץרא

 -ויצ-טנַא רעד ןופ ףליה רעד טימ קידנליוו ,"ףָאלב ןשיטסינויצ ,

 ,שזרָאשזד דיִאְל ןופ גנוריגער יד ןצריטש עינַאּפמַאק רעשיטסינ

 ןענַאילימ ךס ַא טלייצעג דנַאלגנע ןיא טָאה סָאװ ,עסערּפ ספילקטרָאנ

 טנזיוט 200 יד בילוצ טשינ ןלעוװ רימ :ןבירשעג רדסכ טָאה רעזעל
 -ומ ןאילימ 800 ןופ חאנש יד ךיז וצ ןפורסיורַא דנַאלננע ןיא ןדיי
 -ופעג ךיז טָאה לישטרעשט .,םזינויצ ןגעק ןענייז סָאװ ,רענעמלוז
 ןדעי רַאפ ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא ענַאל רערעווש ץנַאג ַא ןיא ןענ
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 ןַאלּפ ןייז ,ךוסכס ןשיבַארַא-שיטסינויצ ןטימ ףוס ַא ןכַאמ וצ זיירּפ

 .ערעייז ןופ עיצקודער ַאזַא וצ ןטסינויצ יד ןעגניווצ וצ ןעוועג זיא

 ."ּפעצקַא ןענָאק סָאד לָאז עיצַאנעלעד עשינכַארַא יד זַא ,ןטַאלוטסָאּפ

 . ,לעוימעסי טרעברעה ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה עיסימ עקיזָאד יד .ןריט

 - ילָאַּפ רעשיטירב רעד ןוט ןעי בי לטכי ר יד; ןענַאטשנַא ןענייז יױזַא

 -ילבוּפ רעטעּפש ן'לעוימעס ןופ ןענייז סָאוו ,"עציטסעלַאּפ ןיא טיט

 ."ךובסײװ, ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא (1922 ינוי ןיא) ןרָאװעג טריצ

 ןופ גנוטעברַאַאב עכעלטפירש עכעלריפסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד

 טָאה לעוימעס עכלעוו ,גנורעלקרעד רעטמירַאב-קירעיורט רענעי

 טרעוו "ןעינילטכיר, יד ןיא .1991 ינוי 3 םעד ןבעגעגּפָא הֹּפ לעב

 -עג טיײרּפשרַאפ ןענייז עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןנעוו :ןבירשעג

 זַא עניטסעלַאּפ ןכַאמ וצ ןסיוא זיא יז זַא ,תועידי עשלַאפ ןרָאװ

 טעטסעיַאמ ןייז ןופ גנוריגער יד .שילגנע זיא דנַאלגנע יו ,שידיי

 יד לייוו ,דוסי ןדעי ןָא ןענייז תועידי עקיזָאד יד זַא ,טסעפ טלעטש

 ןופ לייט ַא ןיא זיולב ןרעוו ןפַאשעג טעװ םייה עלַאנַאיצַאנ-שידיי

 יד ךיוא זיא סָאד .עניטסעלַאּפ ץנַאג ןיא טשינ ןוא עניטסעלַאּפ

 ןָאק זייװַאב סלַא ןוא עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוניימ

 -סלראק ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט-12 ןופ סולשַאב רעד ןעניד

 -ַארַא יד טימ ןבעלנעמַאזוצ ןכעלקילג ַא ןגעוו טדער רעכלעוו ,דַאב !

 -ַאב ןלעװ ןדיי יד .עניטסעלַאּפ דנַאל ןקידיתופתושב םעד ןיא רעב

 רעד טיול עניטסעלַאּפ ןייק ןרירגימיא וצ טייקכעלנעמ יד ןעמוק

 ,םעד ןגעװ תונעט עשיבַארַא יד .דנַאל ןופ טייקיאעפ-סמַאנּפיוא

 ןכָארּפשרַאפ טש'רמולכמ טָאה ((ןָאהַאמ קַאמ רעס) דנַאלגנע זַא |

 עשיבַארַא ןַא עניטסעלַאּפ ןיא ןפַאש וצ 1018 רָאי ןיא ןע'נייסוה

 םעדצָארט רעבָא .טייקכעלקריוו רעד טשינ ןכערּפשטנַא ,הכולמ

 -ַאּפ ןיא ןריפנייא זייוונפוטש טעטסעיַאמ ןייז ןופ גנוריגער יד טעוו

 ןרָאװעג ןפַאשענ ןיא טשרעוצ .גנוטלַאװרַאפטסבלעז ַא עניטסעל

 -סיגעל םעד ןדנירג ןעמ טייג טציא ןוא טַארײב-סגנוטַארַאב רעד

 יירד יד ףיוא ןטכיצרַאפ וצ טיירג זיא גנוריגער יד .טַאר ןוויטַאל

 ,עטמַאַאב 10 ןוא עטלייוועג 12 ףיוא םיכסמ זיא ןוא ןטנַאנימָאנ
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 -ַאלסינעל ןופ רעציזרָאפ זיא סָאװ ,רענַאישימָאקייה םעד רעסיוא
 רעד ףיוא זַא ,טפָאה טעטסעיַאמ ןייז ןופ גנורינער יד .טָאר ןוויט
 -ענ ַא ןוא םולש ַא ןרעו טכעלנעמרעד טעװ ענַאלטנורג רעקיזָאד
 ,דנַאל ןקילייה ןופ ליוװ ןוא קילנ םוצ טעברַא עמַאזניימ

 -רעביא ןענייז "ןעינילטכיר , עקיזָאד יד ןופ ןטפירשּפָא יד

 רעד ייס ןוא עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ רעד ייס ןרָאװעג טקישעג

 -ראפ ןעמ טָאה ווירב ןרעדנוזַאב ַא ןיא .עיצַאנעלעד רעשיבכַארַא

 -רעטנוא ךיז לָאז יז זַא ,גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ןופ טגנַאל

 םעד טכַאמענ טָאה ווירב רעד ,"ןעינילטכיר, יד רעטנוא ןביירש

 םענופ ןעמ טָאה ףקות רתיל ןוא םוטַאמיטלוא ןַא ןופ קורדנייא

 עשיטסינויצ יד ןייטשרַאפ וצ ןבענעג םוירעטסינימ-?ַאינָאלָאק

 יד ןעמ טעוװ ָאט ,ןביירשרעטנוא טשינ ןלעװ ייז ביוא זַא ,םיגיהנמ
 .טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ םעניא ןעמעננײרַא טשיג "םיפיעס עשידייג

 םעיונעג א ןבענענּפָא ךיז טָאה עוויטוקעזקע עשיטסינויצ יד
 -טכיר , יד ןֹופ ץנעדנעט רעשיטסינויצײטנַא רעד ןגעוו ןובשחו ןיד
 -סינויצ עצנַאג יד ןוא בושי רעד טייצ רענייז ךָאד טָאה ."ןעיניל
 -רעד ס'לעוימעס ןנעק טריטסעטָארּפ ךעלטפַאשנדייל הנחמ עשיט

 טנעה ענענייא טימ ןעמ לָאז ,טציא ןוא ,1921 ינוי 8 ןופ גנורעלק
 ןופ לת ַא טכַאמ רעכלעוו ,טנעמוקָאד ןשיטילָאּפ ַא ןביירשרעטנוא
 עשיכולמ-שיטסינויצ יד טרידיווקיל ןוא עיצַארַאלקעד רופלַאב רעד
 -עוקע עשיטסינויצ יד ייס רעֶבָא .לארשי-ץרא ןיא סעיצַאריּפסַא
 -ענ טשינ ןבָאה טעטימָאק-סנָאיצקַא רעד ייס ןוא עוויטוק
 - ףצמ סעקנושַארטס יד רַאּפ המיא יד ,ןריקיזיר וצ טומ םעד ןענופ
 ,ףֹוס ?2 ףוס טָאה'מ ןוא ,סיורג רעייז ןעוועג זיא גנוריגער רעד
 .ז וליפַא .ןבירשעגרעטנוא שינעצירק-ןייצ ןוא קיטייװדץרַאה טימ
 -רעטנוא ןייז ןבעגנ וצ ןעוועג ןעגנוווצעג ךיוא זיא יקסניטָאבַאשז
 ,טפירש

 טצעזעגכרוד סריא טָאה סָאװ ,גנורינער עשילגנע יד רעבָא |
 -ֿפעוװ ,רעבַארַא יד יבנל ןָאלטכַאמ ןבילבעג זיא ,ןטסינויצ יד ייב
 -עס עטצעל עקיזָאד יד ךיוא ןפרָאװענּפָא שירָאנעטַאק ןבָאה עכ
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 יד ,עיסעצנָאק עקידנרירפַאב-משינ ַא סלַא "ןעינילטכיר , ס'לעוימ
 יד תעב ,ןעוועג רתומ ץלַא ףיֹוא ָאזְלַא טָאה גנוטייל עשיטסינויצ
 ערעייז ןופ רעקיצנייא ןייק ףיוא טעטביצרַאפ טשינ' ןבָאה רעבַארַא
 .רַאפ ענַאל עקיטסנינמוא רעייז ַא ןפַאשעג טָאה סָאד .ןעגנורעדָאפ
 עּפַאנק ַא .ןעגנולדנַאהרַאפ עקידרעטייוו עלעוטנעווע יד ייב ןדיי יד
 -ּפָא-?הבוטל וז םג, עקיבייא יד ןופ המחנ יד ןעוועג זיא טסיירט
 -טכיר , יד ןביירשרעטנוא סָאד זַא ,ט'הנעטעג ןבָאה סָאװ ,ןטסימיט
 טייקטיירג-תונברק ןוא ןליוו ןטוג רעזנוא ןזיוועג טָאה "ןעיניפ
 ןבָאה רעבַארַא יד תעב ,רעבַארַא יד טימ תודחא ןוא םולש םׁשִל

 | ,זנורב ןוא תונשקע רעייז טימ "טריטימָארּפמָאק, ךיז
 -רַאפ יד ןגעוו לַאירעטַאמ רעצנַאג רעד זיא 1922 ינוי עדנע

 -עג ןבעגעגרעביא רעבַארַא יד ןוא ןטסינויצ יד טימ ןעגנולדנַאה
 .ידובסיײװ, ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא טנעמַאלרַאּפ ןשילגנע םעד ןרָאװ

: : . 1 

 טעברַאףךטרַאג ַא ײב "ַארבַאס;



 טאדנאמ-עניטסעלַאּפ רעד (7

 ןעגנומיטשַאב ענייז ןוא

 ןוא ןָאדנַאל ןיא ןרָאװעג טקידנערַאפ ףוס לכ ףוס זיא לייוורעד

 רעכלעוו ,טַאוגאמ:עגיטסעלַאֿפ ןגעװו ןתמו אשמ רעד ףנעג ןיא

 | ,1990 ראי םעד טניז ןניוצעג ךיז טָאה

 !טַאדנַאמ-דנוברעקלעפ ןנעוו עיצּפעצנָאק רעד ןופ רבחמ רעד

 ,טניירפ-ןויצ רעטנַאקַאב רעד ןעוועג זיא ,רעדנעל עסיוועג רעביא

 ןופ רעגנעהנָא רעסייח ַא ןעוועג זיא רֹופְלַאב ךיוא .סטומס לַארענעג .
 :ןַא ,עיציניפעד יד טמַאטש םיא ןופ ןוא ןטַאדנַאמ-דנוברעקלעפ יד

 ןבָאה רעניז יד עכלעוו ,גנוקנערשַאב-טסבלעז ַא ןענייז ןטַאדנַאמ יד,

 ?עפ םייב עיסימָאק עלעיצעּפס ַא ."ןעמונעג ךיז ףיוא קיליוויירפ

 א טעברַאענסיוא טָאה ץיזרַאפ סרַאּפַאר .װ .פָארּפ רעטנוא דנוברעק

 -נַאמ טריישרעטנוא טָאה'מ .רעדנעל-ןטַאדנַאמ יד ןופ ןימַאלוגער

 1 עירָאנעטַאק רעד וצ .ג ןוא ב ,א עירָאנעטַאק רעד ןופ ןטַאד
 םעד טיול ןרעוו טריגער ןפראד סָאו ,רעדנעל יד טרעהעג ןבָאה
 יד ,לשמל) טלייטעגוצ ןרעוו ייז עכלעוו וצ ,תוכולמ יד ןופ םישזער
 -ייײרַאפ ןענייז סָאװ ,עקירפַא-םורד ןיא סעינָאלָאק עשטייד ענעזעוועג
 רעד וצ ;(עקירּפַא-םורד ןיא ןאינימָאד ןשילגנע ןטימ ןרָאװעג טקיג
 ףייר טשינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,רעדנעל יד טלייצעג ןרעוו עירָאגעטַאק-ב
 -עטאקיא וצ ןוא ;(ןורעמַאק ,לשמל) גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז ַא ֹוצ
 ,ןונבל ,עיריס ;ןצניוװָארּפ עשיקרעט ענעזעוועג ריפ יד ןרעהעג עירָאג
 ןבענעגרעביא ןענייז ייווצ עטשרע יד) ,לארשידץרא ןוא םירהנ םרא
 -ןפוטש ןפרַאד סָאװ ,(דנַאלגנע ייווצ עטצעל יד ,ךיירקנַארפ ןרָאװעג
 -לופ ַא ןעמוקַאב ,טכַאמ-רָאטַאדנַאמ רעד ןופ ףליה רעד טימ ,זיײװ
 ,גנוריגער ענעגייא ןַא ןוא גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז עקידנעטש

 רעננַאפ .ַא ןעגנַאנעג ןיא טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ םעד ןגעוו
 .רעשיטסינוצ רעד ןוא דנַאלגנע ןשיווצ ןתמו אשמ רעשיטילָאּפ
 רעכעלרעניא ןַא ןעמוקענרָאפ זיא אפונ ןטסינויצ יד ייב ,גנוטייל
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 ױזַא ,ןלעטשסיורַא ףרַאד'מ עכלעוו ,ןעגנורעדָאפ יד ןגעוו ףמַאק

 יי רעד ףיוא טכער עלַא זַא ,טגנַאלרַאפ סײדנַארב ,לשמל ,טָאה

 רעשיטסינויצ רעד זיולב ןרעוו ןבעגעגרעביא ןלָאז ,עניטסעלַאּפ רעש

 ץראה ןינב םייב ןטעברַאטימ ןליוו סָאװ ,ןדיי יד ןוא ,עיצַאזינַאגרַא

 ןגעקַאד ,עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןטערטניירַא ןלָאז

 "רַאּפ עשידיי עלַא ןופ ץנעגַא עשידיי ַא טגנַאלרַאפ טָאה ןַאמציײװ

 -ַמָאק ַא וצ עגַארפ רעקיזָאד רעד ןיא ןעמוקענ זיא ךעלדנע .ןעייט |

 -רענא טרעוו עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד ןכלעוו טיול ,סימָארּפ

 וצ ןעיצוצ טעוו יז זַא ,יאנת ןטימ "ץנעגַא עשידיי , יד סּלַא טנעק

 ףוס לכ ףוס .םוטנדיי-טלעוו עצנַאג סָאד טעברַא-עניטסעלַאּפ רעד

 -עניטסעלַאּפ ןופ ףרוװטנַא רעד ןרָאװעג קיטרַאפ 1990 עדנע זיא

 רעטערטרַאפ ןלעיציפָא סדנַאלגנע ,ןרופלַאב ןופ זיא ןוא טַאדנַאמ

 .עיסימָאק-ןטַאדנַאמ רעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ,דנוב-רעקלעפ םייב

 -עדָאפ עשיטסינויצ יד טלעטשעגנדירפוצ טשינ טָאה ףרוווטנַא רעד

 ָאמער ןַאס סָאװ ,סָאד טריזילַאער תומלשב טשינ טָאה רע ,ןעגנור

 טלָאװעג ןבָאה םיגיהנמ עשיטסינויצ יד רעבָא ,ןכָארּפשרַאפ טָאה

 ןרעכיז ףרַאד סָאװ ,טַאדנַאמ ןטימ ןרעוו קיטרַאפ ןטסלענשמַא יו

 .ףוסל .טעברַא רעקידלארשידץרא רעד ןופ עיצַאזיליבַאטס . ןוא ור יד

 -נַא טּפעלשענּפָא טַאדנַאמ ןופ גנוקיטעטשַאב יד רעבָא ךיז טאה

 ,ןטייז עֶּלַא ןופ רדסכ ןענייז סע ,1992 ילוי זיב ,רָאי ןבלַאהטרעד

 -עג ןבָאה ןטַאטש עטקינײרַאפ יד .ןטייקירעווש עיינ ןסקאווענסיוא

 ,םיחטש עטרעבַָארעד יד ןופ גנולייטרַאפ רעד ענונב תונעט טָאה

 . דנַאלגנע ןעניגרַאפ טנַאקעג טשינ ןבָאה עילַאטיא ןוא ךיירקנַארפ

 רעציזרָאפ רעד ,רַאּפַאר ,ּפָארּפ ,לארשי-ץרא רעביא טַאדנַאמ םעד

 -טנגייא זַא ,טקעדטנַא גנילצולּפ טָאה ,עיסימָאק-ןטַאדנַאמ רעד ןופ

 - -לופ ַא ךיילג ןעמוקַאב ןצניװַארּפ עשיקרעט ענעזעוועג יד ןפרַאד ךעל

 ףנעג ןיא סעיצַאנעלעד עשיבַארַא יד .טייקידנעטשסבלעז עקידנעטש

 -ויצ יד ןגעק טייקיטעט עוויסנעטניא ןַא טריפעג ןבָאה ןָאדנַאל ןוא

 םעיינ ןופ ןעמָאנ ןיא .טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ ןיא םיפיעס עשיטסינ

 -עכָארּפשעגסיױא ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןט-11 םעד סויּפ ,טסּפיוּפ
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 ןבירשעג ,ירַאּפסַאג ?ַאנידרַאק רעד טָאה ,םזינויצ ןופ רענגעק רענ
 יד, ןגעק טריטסעטָארּפ רע ןכלעוו ןיא ,דנוב-רעקלעפ םוצ ווירב ַא
 ","עניטסעלַאּפ ןיא םעיגעליוװירּפ עשידיי

 יז ,ןגיוושעג טשינ טָאה גנוטייל עשיטסינויצ יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ
 -סינויצײטנַא יד ןריזילַארַאּפ וצ טימַאב ךיז ןעלטימ עֶלַא טימ טָאה

 םעד קנַאדַא .ןטייז עֶלַא ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,סעקַאטַא עשיט
 ןוא טַאנעס רעד ייס טָאה ןטסינויצ רענַאקירעמַא יד ןופ סולפנייא

 יִאזער ןעמונעגנָא ןָאטגנישַאװ ןיא זױה-ןטנַאטנעזערּפער סָאד ייס

 ,לארשייץרא ןיא םייה רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד תבוטל סעיצול

 ,טייצ רענעי וצ ,רדגאלגנע ןיא ננומיטש יד זיא ,טגָאזעג יוװ ,רעבָא

 ןיא טָאה זיוח-ןדרָאל סָאד תעב .םזינויצ ןרַאפ קיטסניג ןעוועג טשינ

 "עניטסעלַאּפ ןופ ףרוװטנַא םעד ןנעו .טלדנַאהרַאֿפ 1922 ינוי

 -סיורַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב 29 ןנעק ןעמיטש 00 טימ זיא ,טַאדנַאמ

 -רעה ַא .םיפיעס עשיטסינויצ יד טסקעט-טַאדנַאמ םענופ ןפרַאוװוצ

 רעד ןטלַאהעג זיוה-ןדרָאל ןיא טָאה םזינויצ םעד תבוטל עדער עכעל
 ןוא עשינָאל ענייז רעבָא ,רוּפלַאב טניירפ-ןויצ רענעבעגעגרעביא
 ,טייהרעמ רעד ייב ןח ןייק ןענופעג טשינ ןבָאה ןטנעמוגרַא עשיטע

 וצ סולשַאב ןשיטסינויצײטנַא ריא טימ ןעוועג ןסיוא זיא סָאװ

 טשינ ןיא גנודיישטנַא יד רעבָא .גנורינער סשזראשזד דיִאְל ןצריטש

 טָאה לישטרעשט וו ,זיוחרעטנוא ןיא רָאנ זיוהרעביוא ןיא ןגעלעג

 םעד ןוא עיצַארַאלקעד:רופלַאב יד טקידײטרַאֿפ שירָאגעטַאק ץנַאג

 ןיא 88 ןגעק ןעמיטש 299 ןופ טייחרעמ ַא טימ .ףרווװטנַא-טַאדנַאמ

 רעשיטסינויצזיטנַא רעד ןרָאװעג ןפרָאװענּפָא זיוה-רעטנוא ןיא

 ,טקיה-ןָאסנַאשזד .וו .ּפעד ןֹופ גַאלשרָאפ

 -רעקלעפ רעד טָאה ,ןפמַאק ןוא םילוגלג עגנַאל ךָאנ ,ףוס ?כ ףוס
 וצ ןסָאלשַאב 1922 ילוי 24 םעד ,גנוציז רעכעלטנפע ןייז ןיא דנוב
 .ןענייז סעדער עכעלרעייפ טימ ,ףרוװװטנַא-טַאדנַאמ םעד ןריטּפעצקַא

 ףעייטשרָאפ-סגנוריגער יד ןטערטעגפיוא גנוציז רעקיזָאד רעד ייב !
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 פא.

 .,..עצאופטשא- :

 -רעוו עשיטעטַאּפ טימ ןבָאה עכלעוו ,ךיירקנַארּפ ןוא דנַאלגנע ןוֿפ
 . .העש רעשירָאטסיח רעד ןופ גנוטיידַאב רעד ןגעוו טדערעג רעט

 :חסונ ןקידנגלָאפ טָאה טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ רעד

 יי ,טכַארטַאב ןיא קידנעמעג,
 זיא סָאװ ,ךָאמּפָא-םולש םעד ןופ 132 לקיטרַא םעד ךרוד זַא

 טָאה ,רוועס ןיא 1990 טסוניוא 10 םעד ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא
 ,תוכולמ-טּפיוה עטעדניברַאפ יד תבוטל טגָאזעגּפָא ייקרעט יד ךיז
 - ןוא ,עניטסעלַאּפ ףיוא סעיסנעטערּפ ןוא טכער עלַא ןופ

 יד ןענייז ךַאמּפָא ןטנָאמרעד םעד ןופ 98 לקיטרַא ןכרוד זַא
 "רַאפ יד ןעיורטוצנָא ןרָאוװעג םכסומ םידדצ עקידנכַאמּפָא ,עכיוה

 טמיטשַאב ןלעװ ייז יו ,ןצענערנ יד ןיא עניטסעלַאּפ ןופ גנוטלַאװ
 ןעגנומיטשַאב יד טיול ,תוכולמ-טּפיוה עטעדניברַאּפ יד ךרוד ןרעוו

 ךרוד ןרעוו ןבילקעגסיוא לָאז סָאװ ,רָאטַאדנַאמ ַא ,22 ?קיטרַא ןופ
 ר | 0 ןוא :תוכולמ עטנָאמרעד יד

 עקידנבַאּפמֶא עכיוה יד ןענייז ?קיטרַא ןקיבלעז םעד ךרוד זַא
 לָאז רָאטַאדנַאמ רעד זַא ,םכסה ַא וצ ןעמוקעג רעטייוו םידדצ
 ןט'2 םעד ,רעד ןופ גנוכעלסריטרַאּפ רעד רַאפ תוירחא יד ןגָארט

 :םעיַאמ רעשיטירב ןײז ןופ גנוריגער רעד ךרוד ,1917 רעבמעװָאנ

 'רעגא חוכבולמ עטעדגיברַאפ ערעדבא יד ךרוד ןוט רעטכַאמעג טעט

 רעלַאנָאיצַאג רעד ןופ גנודנירג רעד םתבוטל עיצַארַאלקעד רעטנעק
 רָאלק טרעט ייברעד ןוא ,עגיטסעלַאּפ ןיא טלָאּפ ןטידיי ןרַאּפ םייח
 יד ןקידעט לָאז סָאװ (עעשעג טשיגרַאג רָאטיס זַא ,ןענַאטשרַאּפ

 'טשיג עקידנריטסיוקע יד ןופ טכער עזעיגילער א עכעלרעגריבי

 יָאּפ יד טא טכער יד רעדָא ,עניטסעלַאּפ ןיא ןטּפַאשגײמעג עשידיי
 ןוא ןדנַאל ןרעדנַא זא'ס ןכלעװ ןיא ןדיי יד ןופ גנולעטש עשיטיל
 ןיברַאּפ עשירָאטסיה יד ןרָאװעג טנעקרענא ןענײז םעד ךרוד זַא
 ןרַאּפ תודוסי יד ןוא עציטסעלַאֿפ טימ טלָאּפ ןשידײ םענוּפ ןעגנוד
 ןוא ;דנַאל ןקיזָאד םעד ןיא םייה רעלַאנָאיצַאו ןייז ןופ יובפיוארעדיט

 ןייז ןבילקענסיוא ןבָאה תוכולמ-טּפיוה עטעדניברַאפ יד זַא

 -- ןוא ;עניטסעלַאּפ רַאפ רָאטַאדנַאמ סֵלַא טעטסעיַאמ עשיטירב
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 "ראט ןענייז עניטסעלַאּפ רעביא טָאדנַאמ םעד ןגעוו תונקת יד זַא

 "ענג ןבענעננָא ןענייז ןוא טסקעט ןסקידננלָאפכָאנ םעד ןיא טרילומ

 ןוא -- ן;גנונעקרענא וצ דנוב-רעקלעפ ןופ טָאר םעד ןרָאוו

 טַאדנַאמ םעד טריטּפעצקַא טָאה טעטסעיאמ עשיטירב ןייז זַא

 ןיא ןריפוצסיוא םיא ןעמונענרעביא טָאה ןוא עניטסעלַאּפ רעביא
 ,תונקת עקידננלָאפ טיול דנוברעקלעפ ןופ ןעמָאנ

 עקירנגלַאפ יד ךגוברעטלעפ ןופ טאר רעד טימרעד טקיליװאב

 .טאדנַאמ ןטגַָאמרעד סעד ןוב ןעגנומיטטַאב

 טכַאמ ראטַאדנַאמ יד =

 ,ראטַאדנַאמ סלַא טָאה טעטסעיַאמ עשיטידב ןייז ,1 לקיטרַא

 -סננורינער רעד ןיא ןניל סָאװ ,ןטכַאמלופ יד ןצונוצסיוא טכער סָאד

 יאב טשינ ןרעוו ייז ליפיוו ףיוא ,הכולמ רענערעוווס ַא ןופ טכַאמ

 ,טָאדוַאמ ןקידנגילרָאפ ןופ ןעננומיטשַאב יד ךרוד טקנערש
 טייה עלַאנָאיצַאג עטשידײ יד

 ןַא ,רַאפרעד תוירחא יד טנָארט ראטַאדנַאמ רעד ,2 לקיטרַא
 -ַארטסינימדַא ,עשיטילַאּפ עכלעזַא ןרעװו ןפַאשעג ןלָאז דנאל ןיא
 יד ןרעכיז ןלָאז עכלעוו ,ןעננוגנידַאב עכעלטפַאשטריוו ןוא עוויט

 "עג ןיא'ס יו ,םייה רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ גנולעטשפיוא

 "טסבלעז ןֹוט ננולקיװטנַא יד ןוא ,ריפניירַא םעד ןיא ןרָאװעג טדער

 ריב יד ןופ עיטנַאראג יד ךיוא ןוא סעיצוטיטסניא-גנוטלַאװרַאפ

 רעניווונייא רעניטסעלַאּפ עלַא ןופ טכער עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלרעג

 ,עינילער ןוא עסַאר ןופ דישרעטנוא ןָא

 גנוטלַאװראפטסבלעז עלַאסָאל

 ףיוא ,ןפוא ןטסטיירב ןפיֹוא לָאז ראטַאדנַאמ רעד ,8 לקיטרַא

 -רעטנוא ,ןעננוגנידַאב עקידנשרעה יד ןיא רָאנ ךיז טזָאל סע לפיוו

 .גננוטלַאװרַאפטסבלעז עלַאקַאל יד ןציטש

 "יסנעשזודײא שיאושזד}, יד

 עשידיי יד ,גנוטערטרַאפ עשידיי עקירעהעג ַא .4 לקיטרַא

 טפאשרעפרעק עכעלטנפע ןַא סלא ןרעוו טנעקרענא לָאז ,"ץנענַא
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 עכלעזַא ןיא גנוטלַאװרַאפ רעניטסעלַאּפ יד ןטַארַאב וצ קעווצ ןטימ

 .ענונ ןענייז סָאװ ,םינינע ערעדנַא ןוא עלַאיצַאס ,עכעלטפַאשטריוו

 "גיא יד ןוא םייה רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי ַא ןופ גנולעטשפיוא רעד

 ידכב ןוא ,עניטסעלַאּפ ןיא גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד ןופ ןסערעט

 ןוא ןפלעה וצ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ לָארטנָאק רעד ייב קידנעטש

 ,דנַאל ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ןעמענוצלייטנָא

 עשיטסינויצ יד ןרעוו טנעקרענא לָאז גנוטערטרַאפ ַאזַא סלַא

 -,ןענייז עיצוטיטסנָאק ןוא עיצַאזינַאגרָא ריא ןמז ?כ ,עיצַאזינַאנרָא

 ףרַאד יז .וצרעד טסַאּפענוצ ,ראטאדנַאמ םענופ גנוניימ רעד טיול ||

 ןעמענרעטנוא טעטסעיַאמ ןייז ןופ גנוריגער רעד טימ םכסה ןיא

 ןליוו עכלעוו ,ןדיי עלַא ןופ טעברַאטימ יד ןרעכיז וצ ידכב ,טירש

 רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ גנופַאש רעד ייב קיפליהייב ןייז

 | | ,םייה

 טיבעג םעד ןופ טייקכעלרירַאבמוא

 ןגרָאז וצ ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא רָאטַאדנַאמ רעד ,8 ?קיטרַא |

 ןטערטעגּפָא טשינ לָאז טיבעג רעניטסעלַאּפ םוש ןייק זַא ,רַאפרעד

 רעד רעטנוא ןרעוװו טלעטשעג רעדָא ןרעוו טכַאּפרַאפ רעדָא ןרעוו

 ,טכַאמ-ןרעסיוא ןַא ןופ גנוריגער זיא'ס רעכלעוו ןופ לָארטנָאק

 גנורעדנגַאטגײא עטשידיי ידי

 -נטיהּפָא ,ףרַאד עניטסעלַאּפ ןופ גנוטלַאװרַאפ יד ,6 לקיטרַא

 רעד ןופ ןלייט ערעדנַא ןֹופ ענַאל יד ןוא טכער יד זַא ,ייברעד קיד

 -נַאוװנייא עשידיי יד ןרעטכיײלרַאּפ ,ןדייל טשינ ןלָאז גנורעקלעפַאב

 -נָאמרעד 4 לקיטרַא ןיא רעד טימ טעברַאנעמַאזוצ ןיא ןֹוא ,גנורעד

 בושי םענעסָאלשעג ַא ןציטשרעטנוא ,גנוטערטרַאפ רעשידיי רעט

 ןוא עשיכולמ- עקינעי יד רַאפרעד קידנבענּפָא ,דנַאל ןיא ןדיי ןופ

 עכעלטנפע רַאפ קיטונ טשינ ןענייז סָאװ ,םיחטש-ןדָאב עיירפ

 ןה ביר יי .ןקעווצ

 , | טא טרעגריב הכולמ יד

 :חא יד ןגארט טעוװ גנוטלַאװרַאפ רעניטסעלַאּפ יד 8 ?קיטרַא
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 םעד ןיא ,טפַאשרעגריב-הכולמ ןגנעוו ץעזעג ַא ןריפכרוד ןרַאפ תויר
 טרעווס עכלעוו טיול ,תונקת ןרעוו ןעמונעגניירַא ןפרַאד ץעזעג
 טפאשרענריב-חכולמ רעניטסעלַאּפ ןופ ןעמעננָא סָאד טרעטכיײלרַאפ
 .עניטסעלאּפ ןיא טלאהפיוא ןליבַאטס רעייז ןבָאה סָאװ ,ןדיי ךרוד

 סעיצַא2וטיּפַָאט יר רוס גנופַאשטּפָא

 ,רעדנעלסיוא ןופ סעינעליווירּפ ןוא ןטייהיירפ יד ,8 לקיטרַא
 ,ץוש-רַאלוסנָאק ןוא ןטכירעג-רַאלוסנָאק ףיוא טכער רעייז ךיוא יו
 ,הכולמ רעשינַאמָאטַא רעד ןיא טריפעג רעירפ ךיז טָאה סָאד יו
 ןרעו ,טכער-סטייחניווװעג ןוא סעיצַאלֹוטיּפַאק יד ןופ טנורג ףיוא
 ,טפַאשענּפָא ירמנל עניטסעלַאּפ ןיא

 טכער עדעיגילער יד
: 

 ןגרָאז וצ ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא רָאטַאדנַאמ רעד ,9 ל?לקיטרַא
 עניטסעלַאּפ ןיא םעטסיס-ץיטסוי רעטריפעגנייא רעד זַא ,רַאפרעד
 טכער סָאד (ב ;רעדנעלסיוא ןופ ןסערעטניא יד (א ;ןצישַאב לָאז
 גנאהנעמאזוצ ןיא ףיוא ןעמוק סָאװ ,ןגַארפ ענֹונב טּפשמ םעד ןוא
 ,ןטפַאשניימעג עסיוועג ןופ ןעגנוגייצרעביא עזעינילער יד טימ

 ןכאמפט-גנורעפי לסיוא

 -ענּפָא טשינ עניטסעלַאפ ענונב ןרעוו סע ןמז לכ ,10 לקיטרַא
 -עג ןכרוד ןופ גנורעפילסיוא ןגעװ ןכַאמּפָא עלעיצעּפס ןייק ןסָאלש
 -גנורעפילסיוא יד טפַארק ןיא ןביילב ,ןענַאזרעּפ עטגלָאּפרַאפ ץעז
 -ַאדנַאמ םעד ןשיווצ ןרָאװעג ןסָאלשעג ןיוש ןענייז סָאװ ,ןכַאמּפָא
 ,תוכולמ ערעדנַא יד ןוא ראט

 ןטעברַא עכעלטנסע

 ןעמעננָא ףרַאד גנוטלַאװרַאפ רעניטסעלַאּפ יד ,11 לקיטרַא
 םענופ ןסערעטניא יד ןצישַאב וצ ידכב ,ןעלטימ עסידנעווטיונ עלַא
 לָאז יז ןֹוא ,דנַאל ןופ גנולקיװטנַא רעד טימ גנודניברַאפ ןיא ,2
 -ןקַאב ,ייקרעט רעד טימ ךַאמּפָא-םולש ןופ 511 לקיטרַא םעד טיול
 עלַא רעביא החגשה עכעלטנפע ןַא ןלעטשוצנייא טכַאמלופ יד ןעמ
 -באפ ןוא ןטעברַא עכעלטנפע יד רעביא ןוא תורצוא עכעלריטַאנ

209 



 -טנַא סָאװ .,גנונדרָא-ןדָאב ַא ןריפנייא ףרַאד יז .דנַאֿל ןיא ןקיר

 -ערעטניא ךיז רַאד יז ןוא דנַאֿל ןופ ןשינעפרעדאב יד טכערּפש

 "דנַאל רעוויסנעטניא ןוא עיצַאזינָאלָאק ןופ םינינע יד טימ ןריס

 | יי ,טפַאשטריוו

 .?קיטרַא ןיא רעד טימ ןכַאמּפֶא ןסילשּפָא ןָאק גנוטלַאװרַאּפ יד

 ,לָאז (גנוטערטרַאפ יד) יז זַא ,גנוטערטרַאפ רעשידיי רעטנַאמרעד 4

 ןטעברַא עכעלטנפע ןענדרָאניײא ,ןעגנוגנידַאב עקידנכערּפשטנַא ייב

 ,דנַאל ןופ תורצוא עכעלריטַאנ יד ןצונסיוא לָאז ןוא ןקירבַאפ ןוא -

 "לַאװרַאפ רעד ךרוד טקעריד ןוטעג טשינ טרעוו סָאד ל?יפיוו ףיוא

 יד זַא ,ןרעװ טגרָאזעג ףרַאד ןכַאמּפָא עכלעזַא ןסילש םייב ,גנוט

 רעד ךרוד טלייטרַאפ טקערידמוא רעֹדָא טקעריד ןרעוװ סָאװ ,םיחוור

 "רַאפ עקירעהעג יד ןגייטשרעביא טשינ ןלָאז ,גנוטערטראפ רעקיזָאד

 ךרוד ןלָאז םיחוור עקידרעטייוו עלַא זַא ןוא ,לַאטיּפַאק ןופ גנוזניצ

 םסָאװ ,ןפוא םעד טיול דנַאל םעד תכוטל ןרעוו טעדנעװרַאפ ריא

 ,גנוטלַאװרַאּפ רעד ךרוד ןרעוו טריטּפעצקַא טעוו

 ןעגנויצַאב עשידנעלסיוא
 י

 "נָאק וצ טכער סָאד ןבָאה ףרַאד רָאטַאדנַאמ רעד 9 לקיטרַא

 וצ ןוא דנַאלסױא ןוא עניטסעּלַאּפ ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןרילָארט

 עשירנעלסיוא ןופ טמיטשַאב ןרעוו סָאװ ,ןלוסנאק יד- ןקיטעטשַאב

 ןוא ןשיטַאמָאלּפיד ןפיוא ןצישַאב וצ ךַאז ןייז ךיוא זיא'ס .תוכולמ

 ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעגרינ רעניטסעלַאּפ יד געוו ןשירַאלוסנָאק

 ,דנַאלסיוא

 | .רעטרע עקילײה יד

 תוירחַא עצנַאג יד רעביא טמענ ראטַאדנַאמ רעד 9 לקיטרַא

 רעצעלּפ רעדָא םינינב עזעיגילער יד ןוא רעטרע עקילייה יד עגונב

 רוצ ןעיירפ םעד ןופ טייקרעכיז רעד רַאפ ךיוא יו ,עניטסעלַאּפ ןיא

 -םעטָאג ןופ ןטלַאהּפָא ןעיירפ ןרַאּפ ןוא רעטרע עקילייה יד וצ גנַאנ

 -טנַארַאפ ראטַאדנַאמ רעד זיא םינינע עּלַא עקיזָאד יד ןיא .ןטסניד

 ,דנוב-רעקלעפ םעד יפלכ רָאנ ךעלטרָאװ
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 ךַאמּפָאםולש ןופ 98 ?קיטרַא ןטימ םכסח ןיא ,14 ?קיטרַא

 גנוטכילפרַאֿפ יד רעביא ראטַאדנַאמ רעד טמענ ,ייקרעט רעד טימ

 עיסימַאק ערעדנוזַאב ַא ,ןייז ךעלגעמ טעװ סע רָאנ יװ ,ןּפַאש וצ
 סָאװ ,סעיסנעטערּפ ןוא ןנַארפ עלַא ןרילוגער ןוא ןרידוטש וצ ףיוא

 ,ןןטפַאשניימעג עזעינילער ענעדישרַאפ יד טימ תוכייש ןיא ןעייטש

 יד טימ ןענעכער ךיז ןעמ ףרַאד עיסימָאק יד ןלעטשנעמַאזוצ םייב

 -רָאפ רעד .ענַארפ ןיא ָאד ןעמוק סָאװ ,ןסערעטניא עזעיגילער עֶלַא

 -רעקלעפ ןופ טָאר ןכרוד טמיטשַאב טרעוו עיסימָאק רעד ןופ .רעציז

 יד ןעיורטוצנָא ןייז טעוו עיסימָאק רעד ןופ עבַאנפיוא יד ,דנוב

 -עלּפ ןוא םינינב עזעינילער ,רעטרע עקילייה עסיוועג רעביא החנשה

 -ַאב ןופ עקירעהעגנָא יד רַאפ קילייה סרעדנוזַאב ןענייז .סָאװ ,רעצ

 ןלעװ סָאװ ,ןטפַאשרעּפרעק עקידנכערּפשטנַא ,סעיגילער עטמיטש

 -נופ .עינילער רעקידנפערטַאב רעד ןופ עקירעהעגנָא יד ןטערטרַאפ

 םעד ןיא טלדנַאהַאב ןרעוו סָאװ ,ןלַאפ עֶלַא ןיא לָאז ןגעווטסעד

 ןוא טכער סָאד ןרעוו טנעקרענא הרוש רעטשרע רעד ןיא ,לקיטרַא

 -נפערטַאב יד ןיא גנונדרַא ןטלַאה ֹוצ רָאטַאדנַאמ םעד ןופ טכילפ יד

 ןפראוװעגרעטנוא ןלעוו רעטרע ןֹוא םינינב עקילייה יד .רעטרע עקיד

 עניטסעלַאּפ ןיא ןרעוו טכעלטנפעראפ ןלעוו סָאװ ,ןצעזענ יד ןייז

 ,רעלעמקנעד עכעלטנפע ענונב ראטַאדנַאמ םעד ןופ םכסה ןטימ

 גנוביאסיוא-עיגילער ןוופ טײהײרפ

 ןדעי זַא ,ראפרעד ןגרָאז טעװ .ראטַאדנַאמ רעד ,18 לקיטרַא

 ןסיוועג ןופ טייהיירפ עקידנעטשלופ ןרעוו טרעכיזעג לָאז םענייא

 םעד טימ ,טסניד-סעטָאנ ןופ ןעמרָאפ עלַא ןופ גנוביאסיוא עיירפ ןוא
 עכעלטנפע יד ןטיהענּפָא ייברעד ןרעוו לָאז סע זַא ,גנידַאב ןקיצנייא
 ןייז טשינ דיישרעטנוא םוש ןייק לָאז סע ,לַארָאמ ןוא גנונדרָא
 עינילער ,עסַאר רעייז בילוצ עניטסעלַאּפ ןופ רעניווונייא יד ןשיווצ
 -סעלַאּפ ןופ ןרעוו ןסָאלשענסיױא טשינ רָאט רענייק .ךַארּפש רעדָא

 -ענ רעדעי ןופ טכער סָאד .ןביולג ןזעיגילער ןייז בילוצ רָאנ עניט
 עריא ןעיצרעד וצ ידכב ,ןלוש ענעגייא עריא ןבָאה וצ טּפַאשניימ
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 טייטש סָאד ליפיוו ףיוא) ךַארּפש רענעגייא רעד ןיא רעדילנטימ
 תונקת-סטכירעטנוא עניימעגלַא עקירעהעג יד טימ םכסח ןיא רָאנ

 טרעדנימעג טשינ ןוא טריגענ טשינ טעוו (גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ

 .ןרעוו

 ןעגַאיסימ יד ןופ טײקיטעט יד

 טײקבעלמרָאװטנַארַאמ יד טנָארט רָאטַאדנַאמ רעד ,16 לקיטרַא

 ןעגנומענרעטנוא ערענַָאיסימ יד ףיוא ןבָאה טעוװ רע זַא ,רַאפרעד |

 ןטלַאהוצפיוא ידכב ,קיטיונ זיא סָאװ ,החגשה ַאזַא ,עניטסעלַאּפ ןיא

 רעקיזָאד רעד ייב ,גנוטלַאװרַאפ עטוג ןוא גנֹונדרֶא עכעלטנפע יד

 ןעמַאנסַאמ עכלעזַא ןרעוו טריפעגכרוד טשינ רעבָא ןרָאט ,טכיזפיוא

 רעדָא ,גנומענרעטנוא-עיסימ ַא ןופ טייקיטעט יד ןרעטש ןלָאז סָאװ

 ןכלעוו א ןופ גנולדנַאהַאב רעד  ןיא דיישרעטנוא ןַא ןכַאמ ןלָאז

 ,טפַאשרעגריב-הכולמ רעדָא עינילער ןייז בילוצ רענָאיסימ זיא'ס

 דנגאל ןפ גהוקידיײטראפ יד

 ןריזינַאנרָא ןָאק גנוטפַאוװרַאפ רעניטסעלַאּפ יד ,17 ל?קיטרַא

 וצ ידכב ,קיטיונ ןענייז סָאװ ,תוחוכ יד ,דוסי ןקיליוויירפ ַא ףיוא

 ,דנַאל סָאד ןקידיײטרַאפ וצ ידכב ןוא ,גנונדרָא ןוא ןדירפ ןרעכיז
 ,ראטַאדנַאמ ןופ החנשה רעד רעטנוא ןרעוו טריפעגכרוד ףרַאד סָאד

 ַא ראפ תוחוכ עקיזָאד יד טימ ןצונַאב טשינ ךיז רָאט רעכלעוו

 ַא ,עטנַאמרעדנביױא יד ףיוא רָאנ יו ,קעווצ ןרעדנַא זיא'ס ןכלעוו
 -ַאדנַאמ רעד .גנוטלַאװרַאפ רעניטסעלַאּפ רעד ןופ םכסה ןטימ ץוח
 "נזייא יד ,ןגעוו יד ןצונוצסיוא טייצ רעדעי וצ טקיטכערַאב זיא ראט
 תולייח ןקישוצרעכירַא ידכב ,עניטסעלַאּפ ןופ סנּפַאה יד ןוא ןענַאב

 .ןעלטימ-סנבעל ןואדלייה ןריפוצוצ ןוא

 ,ןעגנומסיטטַאב עטיט ילָאּפי ךעלטפַאשטריוװ

 -ַאּפ ןיא זַא ,רַאפרעד ןגרָאז זומ רָאטַאדנַאמ רעד ,18 ?קיטרַא

 ןשיווצ ןטכעלש םוצ קוליח ןייק ןרעוו טכַאמענ טשינ לָאז עניטסעל

 ןוא דנוב-רעקלעפ םוצ ןרעהעג סָאװ ,תוכולמ ענעי ןופ רעגריב יד

 .רערעדנא ןַא ןופ רעדָא טכַאמ-ראטאדנַאמ רעד ןופ רעגריב יד
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 -ספיש רעדָא ?דנַאה ,גנורעײטשַאב ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו ,חכולמ
 יַאב ןיא רעדָא ,הכאלמ ןֹוא עירטסודניא ןיא גנוקיטעטַאב ,ןזעוו
 -סעלַאּפ ןיא לָאז ךיוא ,ןטַארַאּפַא-ילפ-טפול ןוא ןפיש ןופ גנולדנַאה

 ענונב ןטכעלש םוצ דיישרעטנוא ןייק ןרעו טכַאמענ טשינ עניט

 ןופ רענייא רַאפ טמיטשַאב ןענייז רעדָא ,ןָא ןעמוק סָאװ ,תורוחס

 טייהיירפ-טיזנַארט ןיטשַאב לָאז סע ןוא ,תוכולמ ענעפורעגנָא יד

 ןטגָאזעג-ןביוא םעד טימ ךיז קידנענעכער --- ,טיבעג-טַאדנַאמ ןכרוד

 טסעלַאּפ יד ןָאק ,טַאדנַאמ ןופ ןעגנוגנידַאב ערעדנַא יד טימ ןוא

 -ַא ןניילפיורַא רָאטַאדנַאמ ןופ הצע רעד טיול ,גנוטלַאװרַאפ רענ

 -גוא ןוא ,קיטיונ רַאפ טניפעג יז עכלעוו ,ןלָאצ ןוא ןרעייטש עכלעז

 ידכב ,עטסעב יד רַאפ טלַאה יז עכלעוו ,טירש עכלעזַא ןעמענרעט

 ידכב ןוא דנַאל ןֹופ תורצוא-רוטַאנ יד ןופ גנולקיװטנַא יד ןציטש וצ

 זיא ייברעד --- ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןסערעטניא יד ןציש וצ

 גנוריגער רעניטסעלַאּפ יד זַא ,טייקכעלגעמ יד ןסָאלשעגסיױוא טשינ

 -לָאצ ערעדנוזַאב ןסילשּפָא ,ראטַאדנַאמ ןֹופ הצע רעד טיול לָאז

 זיא עירָאטירעט ריא סָאװ ,הכולמ זיא'ס רעכלעוו ַא טימ ןכַאמּפָא

 ,עיבַארַא רעדָא ייקרעט רעד ןיא ןעוועג ןסָאלשעננָא 1914 ראי ןזיב

 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ךיז טלַאה רָאטַאדנַאמ רעד ,19 ?קיטרַא = |

 ,ןכַאמּפָא עלַאנַאיצַאנרעטניא עניימענלַא עלַא יד ייב ,גנוטלַאװרַאֿפ

 ןסָאלשעג רעטעּפש ןענייז רעדָא ,רעירפ ןֹופ ןיוש ןעײטשַאב סָאװ

 רחסמ ,לדנַאה-ןפַאלקש עגונב דנוב-רעקלעפ ןופ םכסה ןטימ ןרָאוװעג
 רעדָא ,ןעילַאקימעכ טימ רעקרַאפ רעדָא ,עיצינומַא ןוא ןפאוו טימ

 -יירפ-טיזנארט טימ ,?לדנַאה ןיא טייהכיילג רעד טימ תוכייש ןיא

 -יל םעד רעדָא ,רעקרַאפ ןזָאלטָארד ןוא -ןפארנעלעט ,-טסָאּפ ,טייה
 ,טכער-םוטננייא ןלעירטסודניא ןוא ןשירעלטסניק ,ןשירַארעט

 ערעדנַא ןוא עלעיצעּפס ,עזעינילער יד ?פיוו ףיוא ,20 לקיטרַא

 ןעמָאנ ןיא ראטַאדנַאמ רעד טעוװ ,ןזָאלרעד סָאד ןלעװ ןעגנוגנידַאב
 -ימכרוד רעד ייב ןטעברַאטימ גנוטלַאװרַאפ רעניטסעלַאּפ רעד ןופ
 ןיא ןעמונעגנָא טרעוו עכלעוו ,קיטילָאּפ רעניײמעגלַא רעד ןופ גנור
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 ייס ,ןטײהקנַארק ןפמעקַאב ןוא ןטיהרַאפ וצ ידכב ,דנוב-רעקלעפ .

 ,םייח ילעב ןוא ןצנַאלפ ןופ ייס ןוא ןשטנעמ ןופ

 .ןטייקנעלמי טרעטלַא רעניטסעלַאּפ יד

 .ןעװ ,עטַאד רעד ןופ םישדח 12 ןֹופ ךשמ ןיא ,1 לקיטרַא

 -נייא ראטַאדנַאמ רעד טעװ ,טּפַארק ןיא ןיירַא טעוו טַאדנַאמ .רעד

 סָאװ ,ןטײקכעלמיטרעטלַא יד ענונב ץעזעג ַא ןריפכרוד ןוא ןריפ
 15 לייט ,421 לקיטרַא ןופ ןעננומיטשַאב יד ףיוא ןציטש ךיז טעוו
 -רַאפ טעװ ץעזעג סָאד .ייקרעמ רעד טימ ךַאמּפָא-םולש םעד ןֹופ
 -כעלמיטרעטלא ןנעו ץעזעג עשינַאמָאטָא עקידרעירפ סָאד ןטייב

 ןופ רעגריב עֶלַא ןופ גנולדנַאהַאכ עכיילג ַא .ןרעכיז טעװ ןוא ןטייק

 -רָאפ עשינָאלָאעכרַא עגוגב תוכולמ עקירעהעג דנוב- רעקלעפ םוצ יד

 -ןעגנוש

 | | .טַארּפשי דנַאָל יד }

 יִד ןייז ןלָאז ,שיאערבעה ןֹוא שיבַארַא ,שילגנע ,22 לקיטרַא = |
 -פיוא ןוא ןעגנורעלקרעד עֶלַא ,ןכַארּפש רענ יטסעֶלַאּפ עֿפעיציפָא

 .,טלעג ןוא סעקרַאמ-טסָאּפ ףיוא ,ךַארּפש רעשיבַארַא ןיא ןטפירש

 עשיאערבעה עלַא ןוא ,שיאערבעה ןיא ןרעוו טלָאהרעדיװ ןלָאז

 ןיא ןרעװ טרזחעגרעביא ןלָאז ןעגנורעלקרעד ןוא ןטפירשפיוא

 - /  .שיבַארַא
 | םיבוט םויידנַאל יד

 יד רַאפ ףרַאד גנוטלַאװרַאפ רעניטסעלַאּפ יד .23 ?קיטרַא

 -םוי ערעייז ןענעקרענא סעיגילער ענעדישראפ יד ןופ רעדילגטימ

 | ,געט-ור עכעלצעזעג סלַא םיבוט
 | | םתוגקח :גבוריפכרוד

 -ַאב ַא ןבענּפָא רָאי סעדעי לָאז ראטַאדנַאמ רעד ,24 ?קיטרַא
 ךשמב זיא'ס סָאװ ,םעד ןגעוװו ,דנוב-רעקלעפ ןופ טאר םעד טכיר

 -טַאדנַאמ יד ןריפוצכרוד ידכב ןרָאװעג ןעמונעגרעטנוא ראי םענופ

 ןרעו טלעטשענוצ ןפרַאד טכירַאב ןטימ ןעמאזוצ .ןעננומיטשַאב

 ךשמב ןרָאװענ טזָאלעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןצעזעג עּלַא ןופ סעיּפָאק

 ,רָאי םעד
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 טעװ דנוב-רעקלעפ ןופ רעדילנטימ יד ןשיווצ ןעוו ,28 לקיטרַא

 םעד ענונב טייקנדישראפ-סננוניימ זיא'ס רעכלעוו ַא וצ ןעמוק

 טשינ טעוװ סָאד ןוא תונקת יד ןופ גנודנעוונָא רעדָא שטייטסיוא

 לָאז ןַאד ,ןעגנולדנַאהרַאפ ןופ געוו ןפיוא ןרעוו טרילונער ןענָאק

 -ַאנרעטניא ןקידנעטש םעד ןניילרָאפ טייקנדישרַאפ-סגנוניימ יד ןעמ

 יד ןופ 14 ?קיטרַא ןיא ןעזענסיורָאפ זיא רע יוװ ,טכירעג ןלַאנָאיצ

 . ,תונקת-דנוב-רעקלעפ
 ןופ ןעננומיטשַאב יד ןיא ננורעדנע רעדעי רַאפ ,26 לקיטרַא

 ףיֹוא ,טַאר-דנוברעקלעפ ןֹופ גנומיטשוצ יד קיטיונ זיא ,טַאדנַאמ

 טנייל ראטַאדנַאמ רעד סָאװ ,גנורעדנע רעדעי וצ זַא ,ןפוא ַאזַא

 ,טַאר ןופ טעטירָאיאמ יד ןעמיטשוצ זומ ,רָאפ

 -נַאמ םענופ טייקיטלינ יד ךיז טקידנע סע ןעוו ,27 ?קיטרַא

 -נעווטיונ יד ןעמענרעטנוא דנוברעקלעפ ןופ טאר רעד ףרַאד ,טָאד

 -רעקלעפ ןופ עיטנַארַאנ רעד רעטנוא ןרעכיז וצ ידכב ,טירש קעיד

 עלעיצנאניפ יד ןליפרעד טעוװ גנוריגער רעניטסעלַאּפ יד זַא ,דנובי

 ןרָאװעג ןעמונעג דָאירעּפטַאדנַאמ ןתעב ןענייז סָאװ ,ןתוביחתה

 | ,גנוטלַאװרַאפ רעניטסעלַאּפ רעד דצמ ךיז ףיוא

 ןרעוו טרינָאּפעד טעוו תונקת-טָאדנַאמ יד ןֹופ לַאניגירַא רעד

 ןופ רַאטערקעס-לַארענעג ןכרוד ןוא ,דנוברעקלעפ ןופ וויכרַא ןיא

 סעיּפָאק עטקיבױלנַאב ןרעוו טקישענרעדנַאנופ ןלעוו דנוברעקלעפ

 ךַאמּפָא-םולש םעד ןבירשעגרעטנוא ןבָאה סָאװ ,תוכולמ עלַא יד וצ

 ,ייקרעט רעד טימ
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 "עניטסעלַאּפ ןופ גנוקיטעטשַאב רעד ךָאנ (8

 טַאדנַאמ

 טָאה טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ ןופ גנוקיטעטשַאב רעד ךָאנ ךיילג

 -טלעוו םוצ ףורפיוא ןַא ןבענענסױרַא עוויטוקעזקע עשיטסינויצ יד

 רעלעזַאב רעד זַא ,ןרָאװעג טנַאזעג זיא'ס ןכלעוו ןיא ,םוטנדיי

 ןוא דנוברעקלעפ ןכרוד ןרָאװעג טנעקרענא תומלשב זיא םַארגָארּפ |

 -סינויצ עקידנטייל יד ,ץראה ןינב ןופ העש יד ןנָאלשעג טָאה טציא

 -ירק ןרעווש םעד ןייז וצ רבוג זטערטענוצ ןענייז ןצנַאטסניא עשיט

 -טריוו יד .גנוגעוַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא ןוא ?ארשידץרא ןיא סיז

 ,עשיטירק רעייז ַא ןעוועג זיא ?לארשי-ץרא ןיא ענַאל עכעלטפאש

 ןגעקַאד ,ןדיי 8000 ןעמוקעגניירַא דנַאל ןיא ןענייז 1999 ראי ןיא

 ןירַא ןענייז 1923 רָאי ןיא ,ןדיי 1800 ןבָאה דנַאל סָאד טזָאלרַאפ

 ןענַאטשעג זיא בושי רעד ..,2800 ןענייז סױרַא ןוא ןדיי 0

 ,עזָאל-הסנרּפ ןוא -טעברַא רעטנזיוט ןופ הנחמ רעד יכגל זָאלפליה

 ןופ גנוציז יד ןעמוקעגרָאפ ןילרעב ןיא זיא 1923 רַאורבעּפ ןיא

 ךעלריפסיוא טָאה'מ רעכלעוו ףיוא ,טעטימָאק-סנָאיצקַא ןסיורג

 :גנוגעװַאב רעד ןופ ןעמעלבָארּפטּפוה יירד יד טלדנַאהַאב

 "וצ יד (2 ןיִטנעגַא עשיוײ, יד ןלעטשפיונוצ ןופ ןפוא רעד (1

 גנורעטײרברַאּפ ַא ךרוד ץראה ןינב םוצ תוחוכ עיינ ןופ גנואיצ

 "צייוו .רד .סערגנָאקיּטלעװ רעשידיי (8 ;םזינויצ ןופ עזַאב רעד ןופ

 יד לָאז'מ זַא ,גנַאלרַאפ ןשירָאגעטַאק ַא טימ ןעמוקעג זיא ןַאמ

 -עווש רעד לייוו ,ןטסלענשמַא יו ןדליב "יסנעשזדייא שיאושזד,

 ןענייז סע .ףליה עקידלַאב ַא טגנַאלרַאפ לארשי-ץרא ןיא בצמ רער

 ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד ןשיװצ ןצַאזננעק יד ןרָאװעג טלוב דלַאב

 ײפ עשיטסינויצ-טשינ עכייר יד טימ תופתושדץנעגַא ןַא טכוזעג

 ךרוד טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא יד ןֹוא ,םיריבגנ ןוא ןּפָארטנַאל

 עשידיי יד ןעיצניירַא :סערגנַאק-טלעוו ןשידיי ןשיטַארקַאמעד ַא

 .?ארשידץרא ןופ יובפיוא םייב טעברַאטימ רעד וצ ןסַאמ-סקלָאפ
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 רעד היוא ןבָאה רעדילנטימ-,ס .א ערעדנַא ןוא יקסניטָאבַאשז באז

 "וטסינויצ רעד ןופ ננוריפ יד טריקיטירק ףרַאש ננוציז רענילרעב

 -רָאטַאדנַאמ רעד רַאפ רדסכ טרילוטיּפַאק סָאװ ,קיטילָאּפ רעש
 לאז'מ ןַא ,טרעפטנעעגנ ןאמצייוו טנעדיזערּפ טָאה ףיורעד ,טכַאמ

 טכייל ןָאק'מ לייוו  ,קיטירק רעשיטילָאּפ רעד טימ ןייז קיטכיזרַאפ

 ,ןרָאװעג רָאלק דלאב זיא'ס ,"לייח ןייז ןופ רעב םעד ןפורסיורַא

 . "צייו טריטּפעצקַא טעטימָאק-סנָאיצקַא ןופ בור רעסיורג רעד זַא

 -נעמאזוצ םעד ענונב ייס ןוא דנאלננע ענונב ייס קיטילָאּפ סנַאמ

 ןופרעד טָאה יטסגיטַאבַאשו ."יסנעשזדייא שיאושזד , ןופ לעטש

 רעציזרָאפ םוצ ווירב ַא ןיא .ןצנעוװקעסנָאק עטסטייוו יד ןניוצעג

 ,ןעוועג עידומ יקסניטַאבַאשז טָאה תויח .פ .צ .פָארּפ .ק .ַא ןופ

 רעשיטסינויצ רעד ןופ דילנטימ סלַא טַאדנַאמ ןייז טגייל רע ןַא

 ללכב טערט ןוא "דוסיה ןרק, ןֹופ רָאטקעריד ןוא עוויטוקעזקע

 ָאד ןעמ ףרַאד ,בנא .עיצַאזינַאנרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ סױרַא

 ףרַאש ננוציז .ק ,.א רעד תעב ןיא יקסניטָאבַאשז זַא ,ןקרעמַאב

 -ֹּפִא ןייז בילוצ לנילפ-רעטעברַא ןקניל םעד ןופ ןרָאװעג טריקַאטַא

 א ןגעוו ,גנורינער סַארילטעּפ ןופ רעטערטרַאפ םעד טימ ךַאמ

 ננולײיטּפָא סלַא לָאז סָאוו ,עירעמרַאדנַאשז רעשידיי רערעדנוזַאב

 וצ עבאנפיוא יד ןבָאה ,יימרא רעשיניאַארקוא רעד בלַאהרעניא

 גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד ןופ םוטנגייא ןוא ןבעל סָאד ןצישַאב
 .עניאַארקוא ןיא

 רעטשימעג רעד ןופ ענַארפ יד זיא סערגנָאק ןט-18 םעד ברע

 רעד ןופ םעלבָארּפלַארטנעצ רעד ןרָאװעג "יסנעשזדייא שיאושזד,
 ןענייז תונרק יד ןופ תוסנכה יד .גנוגעוַאב רעשיטסינויצ רעצנַאג |

 ,לארשי-ץרא ןיא םיזירק ןקידנסקַאװ םעד יבגל עלַאמינימ ןעוועג
 -ַאֹּפ יד יצ ,הריקח ַא ןיא ךיז ןזָאלוצניירַא טרָא סָאד זיא ָאד טשינ
 -טלעג ןופ הדירי רעד ֹוצ ןעוועג םרוג טָאה גנושיוטנַא עשיטיל
 -רַאט ןבָאה תוסנכה-טלענ עכַאװש יד ,ךופיהל יצ רעדָא ,תוסנכה
  טסרעמַאב ךיז טָאה גנוגעװַאב רעד ןיא .הדירי עשיטילַאּפ יד טפיט

 -עמא ןיא ןענַאמצייוו ןופ סעיצקַא דוסיה-ןרק יד ,קינַאּפ עסיוועג ַא
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 יד טעװעטַארעג טשינ ןבָאה ןליוּפ ןיא ןווָאלָאקַאס ןופ ןוא עקיר

 טָאה יו ,עשינַארט .ַא ןרָאװעג שממ זיא סָאװ ,עיצַאוטיס ערעווש |

 -ץרא ןיא ןעוו ,ןעגנוקנערשאב-הילע יד ןגעק ןפמעק טנָאקעג ןעמ

 -ָאד רעד ןיא ?עזָאלפטעברַא ןופ לָאצ יד ןסקאוװעג רדסכ זיא לארשי

 ןטסעפ ַא טימ ןעמוקעג ןַאמצייו .רד ןיא טייצ רערעטיב רעקיז
 -טשינ רעד טימ ץנענַא-טפיפ-יטפיפ רעקידתופתושב א ןופ ןַאלּפ

 "ענג זיא סָאװ ,הנחמ עשיטסינויצ יד .עיטַארקָאטולּפ רעשיטסינויצ

 -ָאד םעד ןיא טּפַאכעגנָא ךיילנ ךיז טָאה טלפייווצרַאפ ןוא דימ ןעוו

 .עיצאוטיס יד ןעוועטַאר ןָאק סָאװ ,ווורּפ ןטצעל םעד סלַא ןַאלּפ ןקיז

 ןעגנונעפָאה עסיורג ןרָאװעג טקעוורעד ןטייז עלַא ןופ ןענייז סע

 טיש ַא ךיז ןלעװ סָאװ ,ןטנופ ןוא ןרַאלָאד ןענַאילימ ערעווש ףיוא

 -עג ןענייז םנחל .ץראה ןינב ןרַאפ סענעשעק עשיריבנ יד ןופ ןוט

 ןבָאה עכלעוו ,רעפמעק עשיטסינויצ עטלַא ןופ ןעגנונרָאװ יד ןעוו

 רעשידיי רעד טימ ןעננורַאפרעד ערעטיב סלצרעה ףיוא ןזיוועגנָא

 ןרעפילוצסיוא טָאטשנא ןַא ,טגנַאלרַאפ ןבָאה ןוא עיטַארקַאטולּפ

 ,עדמערפ-סקלָאפ ןפ טנעה יד ןיא "יסנעשזדייא שיאושזד, יד

 . ףרוד רעסעב ןעמ לָאז ,ןּפָארטנַאליפ ןוא םיריבג עשיטסינויצ-טשיג
 שיטסינויצ ןוא ןריזיליבַאמ סערגנַאק-טלעװ ןשיטַארקָאמעד ַא
 ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידי טטיירב יד ןריזיוויטקַא

 בור רעסיורג רעד ןעמַאזוצ םיא טימ ,.א ןאמצייוו ,רד רעבָא

 רעייז ןיא ןרָאװעג טכַאװשענּפָא ןענייז ,רעוט עשיטסינויצ יד ןופ

 םוצ טלוב ןעמוקעג זיא סָאד .ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןיא ןביולג

 סָאװ ,ןרָאפנעמַאזוצ-סעדנַאל עשיטסינויצ יירד יד תעב קורדסיוא

 ,סערגנָאק ןט-18 םעד ברע ,1923 רעמוז ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז

 | ,(ןרזערד ,עשרַאװ ,רָאמיטלַאב)
 ןיא ןטסינויצ רענַאקירעמַא יד ןופ ןָאשנעװנָאק רעד ףיוא |

 ןדעי ןיא  :טרעלקרעד ןַאמצייוו טנעדיזערּפ טָאה רָאמיטלַאב

 --כעמ ַא ןביוהפיוא ךיז טעװ סע זַא ,טפָאהעג רימ ןבָאה םוידאטס

 ןייא ןופ ןדיי עלַא ןסיירטימ טעוװ סָאװ ,עילַאװכ עשיחישמ עקיט

 -וכ עַּכַא ןּפַאכרַאפ טעװ סָאװ ,עילאוכ א ,ןרעדנַא םוצ טלעוו קע
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 ןלָאז ייז זַא ,וצרעד ןעננערב ןדיי עלַא טעװ ןוא םוטנדיי ןופ תוח

 "עג ןבָאה רימ .לארשי:ץרא ןופ יובפיוא ןטימ ןקיטפעשַאב ךיז

 רימ .עיצַארַאלקעד-רופלאב רעד ךָאנ ןעעשעג טעװ סָאד זַא ,טניימ

 "ַאס ןיא סולשַאב ןכָאנ ןעמוקרָאפ טעוװ סָאד זַא ,טפָאהענ ןבָאה

 ,טקַאפ א ןרעו טעוו סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז רימ ;ָאמער

 -רַאװרעד ערעזנוא רעבָא .טָאדנַאמ ןופ גנוריציפיטַאר רעד ךָאנ

 -ייז טָאדנַאמ ןכָאנ רָאי ַא .ןרָאװעג טליפרעד טשינ ןענייז ןעגנוט

 -ולח יד ןוא ,טלַאהעג ןָא ןבילבעג ?ארשי-ץרא ןיא רערעל יד ןענ

 ,טשינ ךיא סייוו ,ייברעד טליפעג ריא טָאה סָאװ .טעברַא ןָא םיצ

 ַא ךיא בָאה רשפא ,תוקיפס ןרָאוװענ ןריובעג ןענייז רימ ייב רעבָא

 סָאד יו ,רָאי אזַא ךָאנ זַא ,ןטלאהעג בָאה ךיא ןוא ,טאהעג תועט

 -יטסינויצ רעד ןופ הרדשה טוח םעד ןכערבעצ טעוװ ,ענעגנַאגרַאפ

 ,טקיסעלכַאנרַאפ טשינ ןטכילפ עניימ בָאה ךיא .עיצַאזינַאנרָא רעש
 ןָאמרעד ךיא ןוא ,טסַאל יד ךיז ףיוא ןעמונעג קיטומ בָאה ךיא
 :19020 ראי ןיא טנָאזעג ןיוש בָאה ךיא עכלעוו ,רעטרעוו יד

 | "?פארשי-ץרא רַאפ ןוטענ וטסָאה סָאװ ,קלָאפ שידיי,
 ץנערעמנָאפ יד טָאה ןעמיטש טייחרעמ רעקידלַאװעג ַא טימ

 םעד טימ ,ןַאלפץנענַא סנַאמצייו טריטּפעצקַא רָאמיטלַאב ןיא

 יד ןופ רענייא) םיובגירג קחצי ןבירשעג טָאה סע יװ ,טגיזעג טָאה

 -יידנַארב רעד ,(ץנענַא רעטשימעג רעד ןגעק רעפמעק עטסוויטקַא

 ןטסינויצ עשטייד יד ןופ ץנערעפנָאק יד ךיוא .ןסײדנַארב ןָא םזיא

 -צייו טריטּפעצקַא טייחרעמ רעסיורג ַא טימ טָאה ןעדזערד ןיא

 .עשיטסינויצ יד טָאה סערעטניא ןרעדנוזַאב ַא טימ ,ןַאלּפ סנַאמ

 רָאפנעמאזוצ םעד ןופ ןסולשאב יד ףיוא טרַאװעג הנחמ-טלעוו

 "עג קיטכעמ רימת םזינויצ ןשיליוּפ ןיא ךָאד ןענייז .עשרַאװ ןיא

 -עטלאהענסיוא ןוא ףמאק-סַאמ ןויטקַא ןופ סעיצידַארט יד ןעוו

 עקיטפנוקוצ יד ןופ עיטסענוס יד רעבָא ,תונשקע-ןּפיצנירּפ רענ

 -עשראו יד וליפא זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא ןענַאילימ-ץנענַא

 81 ןנעק ןעמיטש 606 ןופ טייהרעמ ַא טימ טָאה ץנערעפנָאק רעוו

 .רעקיטציאזיב רעד טָאה ףיורעד ,ןַאלּפדץנענַא סנַאמצייוו ןעמונעגנא
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 יולק .מ ,רד) ןלױּפ ןיא עיצַאזינַאגרא רעשיטסינויצ רעד ןופ .ק .צ

 -גוָאלרעביא ,טרינַאיסימעד (יקסוועשילדָאּפ .א ,םיובנירג ,י ,לעמ

 -טָאג .י ,רד ,עטיוועל ,9) רעגנעהנַא-ץנענַא יד רַאפ גנוטייל יד קיד

 : ,(ןירגנרָאק .פ .רד ,ביל
 רעד ןופ רעגנעהנא יד ןבָאה ,ןלַאװ-סערגנָאק יד ייב םוטעמוא

 ׁשּפ רעד .ןוחצנ ןסיורג ַא ןטלַאהענּפָא ץנענַא רעטרעטיירברַאֿפ

 לָאז'מ סָאװרַאּפ ,ןײטשרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה רעלָאצ-?קש רעט

 ױזַא ןענייז סָאװ ,רעטלעג עסיורג יד םיריבנ יד ייב ןעמענ טשינ

 רעד ןיא .םזינויצ םעד ןוא ?ארשידץרא ןעװעטַאר וצ ידכב ,קיטיונ

 -ידײטרַאפ-ץנעגַא יד ןופ ןוחצנ רעקיזָאד רעד זיא ,טייקכעלקריוו

 ןריולרַאפ טָאה גנוגעוַאב עשיטסינויצ יד זַא ,ןמיס ַא ןעווענ רעק

 ןעװעטַאר ךיז ליװ יז ןוא תוחוכ-סקלָאפ ענעגייא יד ןיא הנומא יד

 .תובוט-ילעב עדמערפ עטרילימיסַא ןֹופ ףליה רעד טימ

 רעקיטכעמ רעד טבעלעג רעמ טשינ ןיוש טָאה טייצ רענעי וצ =

 ןעמַאוצ ,ותעשב טָאה רעכלעוו ,ױדרָאג סקַאמ ןובירט-סקלאפ
 עשידיי יד ןופ דנַאטשּפיוא םעד טריזינַאנרָא ןלצרעה רָאדָאעט טימ

 ןּפָארטנַאליפ ןוא םיריבנ ןופ טפַאשרעה רעד ןנעק ןסַאמ-סקלָאפ

 ,יודרָאנ סקַאמ זיא 1922 רַאונַאי 22 םעד .ןבעל ןשידיי םעניא

 ןענייז ןרָאי עטצעל ענייז ,זירַאּפ ןיא ןברָאטשעג ,טלַא ראי 9

 ןוא דימ ןעמוקעגקירוצ יױדרָאנ זיא דרפס תולנ ןופ ,שיגַארט ןעוועג

 ץַאלּפ ןקיטכיוו םענעי ןעמונרַאפ רעמ טשינ טָאה רע .טּפעשרעד

 טַאהעג טָאה רע ןכלעוו ,קיטסילַאנרושז ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא

 -סייג ןוא ןעגנומערטש ערעדנַא .טייצ רעקידהמחלמרַאפ רעד ןיא

 ךיז טָאה זירַאּפ ןיא ,עּפָארײא ןיא טרינימָאד ןבָאה רעריפ עקיט

 עשיטסיניוװָאש-שיטימעסיטנַא ןַא ןעיודרָאנ ןגעק ןביוהעגנָא ךיילנ

 -רָאנ טָאה םזינויצ םעניא ךיוא .עדָאד ןָאעל ןופ טריפעגנָא ,עצעה

 טָאה'מ .גנושיוטנַא ןוא גנורעטיברַאפ עפיט ַא טבעלעגרעביא יוד

 ןייז יפל ,יוארכ טלדנַאהַאב טשינ גיהנמ ןשיטסינויצ ןטְּלַא םעד

 -על ענייז טימ .םזינויצ ןרַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג ענייז ןֹוא דובכ

 ןֹופ ןּפיצנירּפ יד רַאפ טפמעקעג ױדרָאנ סקַאמ טָאה תוחוכ עטצ
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 ןיא ענַאל קיודרָאנ ,םזינויצ-לצרעה ןשירעלטאטשנדיי  ,ןסיורג ַא

 ץלַאטש טימ ,טיונ רעלעירעטַאמ ןייז בילוצ רערעווש ןרָאװעג ךָאנ

 ןעמוקעג ןענייז סאו ,סעיציזָאּפָארּפ עלַא ןפרָאװעגּפָא יודרַאנ טָאה

 ןופ םֹרָאפ רעד ןיא ףליה ַא ןגעװ ,ןצנַאטסניא עשיטסינויצ דצמ

 ןיא רע .לארשייץרא ןיא הלחנ ַא רעדָא ןטסָאּפ ןטלָאצַאב-טונ ַא

 / ןרַאפ ןבעל וצ ;ּפיצנירּפלצרעה ןשיטע ןכיוה םעד יירט ןבילבעג
 -רַאֿפ ךיז טָאה היול סיודרָאנ .םזינויצ םענופ טשינ רעבָא םזינויצ

 טיול ,עיצַאטסעפינַאמ רעשיטסינויצ רעזעידנַארג ַא ןיא טלדנַאװ

 -עג טשינ רבק ןייז ףיֹוא ןעמ טָאה ,רטפנ ןסיורנ ןופ שטנווו םעד
 -רָאנ ןופ רענייא ,קערָאמרַאמ .א .רד רָאנ ,סעדער םוש ןייק ןטלאה
 טנַאזעג טָאה ,טניירפ עכעלנעזרעּפ ןוא עשיטילָאּפ עטסטנעָאנ סיוד

 :רַאמ רעדנַאססעלא ךיוא ןיא דעטעּפש םישדח רֶאֹּפ ַא -- .שידק
 -ענ ,רעפמעקטימ עשינַאלצרעה עטצעל יד ןופ רענייא ,סערָאמ
 ,ןברָאטש

 ענַאל עשיטילַאּפ יד ךיז טָאה 1929--1922 ןרָאי יד ךשמב
 סחי םעניא ייס ןוא םילשורי ןוא ןָאדנָאל ןיא ייס םזינויצ ןופ
 -עטשאב רעד ךָאנ דלַאב .טרעסעבעג טשינרָאג רעבַארַא יד דצמ
 -ינער עכעלטניירפ-ךויצ יד טָאה טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ ןופ גנוקיט
 ןיא טרָא ריא ףיוא ןוא טרינָאיסימעד שזרַאשזד דיִאֹל ןופ גנור
 טעמכ .ואָאל רַאנָאב ןופ גנוריגער עוויטַאװרעסנַאק יד ןעמוקעג
 -סישַאפ רעד עילַאטיא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 עקידלארשייץרא יד .יגילָאסומ ָאטיגעב ןֹופ שרַאמ-ןוחצנ רעשיס
 טימ ןעמונעגפיוא םייוניש-סגנורינער עקיזָאד יד ןבָאה רעבַארַא
 -ַאלסיגעל םוצ ןלַאו יד טריטָאקיִאב ןבָאה ייז .ןעגנונעפָאה עסיורג
 -יבַארַא ןַא ףיֹוא ןעוועג םיכסמ טשינ וליפא ןענייז ןוא טָאר ןוויס
 -ַאב יד .טניילעגרַאפ ןַאד ייז טָאה לעוימעס עכלעוו ,ץנעגַא רעש
 ןיא רעבַארַא ןוא ןדיי ןשיווצ ןעגנולדנַאהרַאֿפ עטקעריד עטיינ
 יד ןופ שטנווו ןפיוא ןרָאװענ ןסירעגרעביא ןענייז לארשידץרא
 -נייא יד ןיא .םילשורי ןוא ןָאדנָאל ןיא רעבָאהטכַאמ עשיטירב
 -ןויצ יד ןסקאוועג ןיא ןזיירק עשיטילָאּפ רענַאדנָאל עכיירסולפ
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 19 םעד ברע .עיצַאטינַא רעשיבַארַא רעד ןופ העּפשה עכעלטנייפ

 -ַאלרַאּפ ןשילננע ןופ ןטַאטוּפעד 160 ןבָאה סערגנָאק ןשיטסינויצ

 .םודנַארָאמעמ ןשיטסינויציטנַא ןַא גנוריגער רעד ןבענענרעביא טנעמ

 .ןזייר ףיוא ןעוועג סנטסניימ ןענייז ווָאלָאקָאס ןוא ןַאמצייוו |

 -ָאעל ךרוד ןרָאװעג טריפעג ןָאדנָאל ןיא זיא טעברַא עשיטילָאּפ יד

 ,טסירוי ןשיטסינוטרָאּפָא רעבָא ,ןטריטנַאלַאט ןגנוי ַא ,ןייטש דראג

 ,שיִק .ה .פ לענָאלָאק ןופ ןרָאװעג טריפעגנ יז זיא םילשורי ןיא ןוא
 טָאה רעכלעו ,ןאמ-רעטילימ ןשידיי-שילננע ןטנכייצעגסיוא ןַא/

 -סינויצ רעד וצ טרעטנענרעד ויטקַא המחלמ רעד ךָאנ טשרע ךיז

 .גנוגעווַאב רעשיט

 שיק .ה ךירדרפ



 סערגנַאק רעשיטסינויצ רעטנעציירד רעד (

 ראבטלירואק ןיא

 רעד טלמַאזרַאפ דַאבסלרַאק ןיא ךיז טָאה 1929 טסוניוא ןיא

 ןבָאה ןטַאגעלעד 800 יד ןופ .סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטנעציירד
 "יחרזמ , ,180 ךרע ןַא טלייצעג ןטפַאשנַאמסדנַאל עניימעגלַא יד

 ןויצ-לעוּפ ,22 "תודחאתה ,) 80 ןעגנוריּפורגרעטעברַא יד 0

 טיול ,גנורעטיײרברַאפדץנענַא רעד ןופ רענגעק יד ,(8 ןֹויצ-יריעצ ,9
 (.א .א "רמשמה לע, ,"ןטסינויצ עשיטַארקָאמעד ,) ןַאלּפ סנַאמצייוו
 -טפַאשטריװ ריא ןוא גנוטייל רעד ןגעק עיציזָאּפָא יד ,ןטַאנעלעד טפ

 יז ,עקרַאטש ץנַאנ ַא ןעוועג זיא גנוריפ רעשיטילַָאּפ ןוא רעכעל
 -סדנַאֿל יד ץוח א ןעגנוריּפורג עֶלַא ןעמונענמורַא ךעלטנגייא טָאה

 -טייהנייא ןייק ןעוועג טשינ ןיא עיציזָאּפָא יד רעבָא ,ןטפַאשנַאמ

 -עג טשינ יז טָאה רקיעב ןוא ,םַארנָארּפ ןוא ןליוו ריא ןיא עכעל
 "וויטוקעזקע עקידנכערּפשטנַא ,עמאזניימעג ַא ןלעטשפיונוצ טנָאק

 1 ןרָאװעג רָאלק זיא סָאד .ןװָאלָאקַאס ןָא ןוא ןענַאמצייװ ןָא עטסיל

 "ימ רעסיורג ַא ןעמוקענרָאפ זיא'ס תעב ,סערגנָאק םעד ברע ןיוש
 עד ,םיובנירג ,רעקירטש :;רענדער יד .עיציזָאּפָא רעד ןופ גניט
 ןוא ןָאזקילג .רד ,ןָאזניסָאמ .רד ,יּקסַארּפוס .י ,יקסנעליוו .י ,עמיל

 ןבָאה סָאו ,ןעננוניימ ענעדישרַאפ טגָאזעגסױרַא ןבָאה ערעדנַא
 -וֿפָאּפ רעמאזניימעג ןייא ףיוא ןקיניירַאפ טזָאלעג טשינ טּפָא ךיז
 ןרַאפ ןענַאטשעג ןענייז ןנַארפ-לַארטנעצ ייווצ ,םרָאפטַאלּפ רעשיט
 "יא שיאושזד  ןופ גנורעטיירבראפ יד (1 :סערגנָאק ןטנעציירד
 ,סערגנַאק-טלעװ ןשידיי ַא ןופ ננופורעבנייא יד (2 ןוא "יסנעשזד

 זיא ,1998 טסוגיוא ןט-0 םעד ,סערגנָאק ןופ גנונעפערעד יד
 טליפעג ךיז טָאה סע ,ךעלרעייפ סרעדנוזַאב ןעמוקעגרָאפ טשינ
 םוטנדיי ןופ ענַאל רעטכעלש רעד בילוצ עיסערּפעד עקרַאטש ַא
 ןאמצײװ .,פָארּפ טָאה עדער-פגנונעפערעד ןייז ןיא .םזינויצ ןוא
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 .,עגַאל יד ןוא טַאדנַאמ-עניטסענַאּפ ןופ גנוטיידַאב יד טריזילַאנַא

 ,גנוריגער רעד ןֹופ עיסימעד רעד ךָאנ ןפַאשעג ךיז טָאה סָאװ

 וצ רבוג ידכב .עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד ןבעגענ זנוא טָאה עכלעוו

 דימו ףכת ןעמ ןומ ,עשימַאנַאקע יד רקיעב ,ןטייקירעווש יד ןייז

 טכיירטש טָאלָאקָאס םוחנ .ץנעגַא עשידיי עטרעטיירברַאֿפ ַא ןפַאש

 -קיוװטנַא יד עדער רעשיאערבעה רעכעלריפסיוא ןייז ןיא רעטנוא

 יד ייב ןטסינויצ יד ןופ ןוחצנ ןסיורג םעד ,"דוסיה ןרק , ןופ גנול

 ,גנולקיװטנַא עשיאערבעה-לַאנָאיצַאנ יד ןוא ןֿלַאװ-םייס עשיליוּפ

 .טעטיזרעווינוא רעמילשורי רעד ןופ ןַאלּפ םעד ףייר טכַאמ סָאװ

 יא טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ רעד ;רעטייו ןַאד טגָאז ווָאלָאקָאס
 ןעד טשרע רָאנ ,תונאד עשיטילָאּפ ערעזנוא ןופ ףוס רעד טשינ

 יַאװכ יד טסקַאװ עּפָארייא ןיא ,ערעוש ַא זיא עגַאל יד .ביֹוהנֶא

 -ראפ ַא ןפַאש ךיילג זומ'מ .םזיטימעסיטנַא ןוא עיצקַאער ןופ עיל

 טלַאה ןעגנוסירגַאב יד ךָאנ ."יסנעשזרייא שיאושזד, עטרעטיירב

 תעב .ןעױדרָאג סקַאמ ןופ ןורכז םוצ עדער ַא ועװָאק ףעזָאשזד

 -עּפס רָאדַאסַאבמַא רעשילננע רעד זיא סערגנָאק ןטפלעווצ ןפיוא

 ןיא סערגנַאק םעד ןסירגַאב וצ ידכב גארּפ ןופ ןעמוקעג לעיצ

 טשינ סערגנָאק ןטנעציירד ןפיוא זיא ,גנוריגער ןייז ןופ ןעמָאנ

 עכעלטפירש ןייק וליפא גנוריגער רעשילננע רעד דצמ ןעמוקעגנָא

 -עג קורדסיוא םוצ טלוב זיא טקַאפ ןקיזָאד םעד ןיא .,גנוסירגַאב

 | .הדירי עשיטילָאּפ יד ןעמוק

 טיול םוידיזערּפ ַא טלייוועג טרעוו גנוציז רעטייווצ רעד ףיוא

 . ,ץילרעב ברה ,יבצרב .י ,טָאלָאקָאס .1 :?עטשנעמַאזוצ ןקידנגלָאפ

 .א ןוא ןײטשברַאפ .ה ,ןיקבָאמ .7 ,יטסּפיל יאול ,ץטעל .ש" ,רד

 .נ טנָאמרעד ,עדער-תומשנ-תרכזה רעכעלרעייפ ןייז ןיא ..ןַאלּפַאק

 ,יודרָאנ :סערגנָאק ןטצעל םעד טניז םירטפנ עסיורג יִד טָאלָאקָאס

 דלעפנעזָאר סירָאמ ,הדוהי ןב רזעילא ,קערָאמרַאמ רעדנַאסקעלַא

 ענַאל רעד ןגעװ ןיקשיסוא .מ .מ :ןרירעפער ןַאד .ערעדנַא ןוא

 ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו םייהטכיל דרַאכיר ןוא לארשידץרא ןיא

 טנזיוט 800 ראי ןטצעל םעניא טלמַאזעג טָאה"מ :עוויטוקעזקע רעד
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 רעד ,טנופ טנזיוט 80 לארשייץרא ןייק שדוח ןדעי טקיש'מ ,םילקש
 טסקַאו טעברַא-עדנַאנַאּפָארּפ יד ,ןרָאװעג טיינאב זיא "םלועח,
 ןטוטיטסניא-ץנַאניפ יד ןנעוו טרירעפער ןרעּפלַאה .ג .רד ,וו .א. א
 .רוסיה ןרק ןופ נולקיװטנַא רעד ןגעוו לעוייפ .ב .רד ןוא

 -קע רעד ןופ טכירַאב םעד ןגעוו עטַאבעד יד רָאפ טמוק ןַאד
 -ַאֹּפ סנאמצייו טקידייטראפ טָאדנַאל) רעיַאמ סירָאמ ,עוויטוקעז
 רעשידיי רעד ענונב ייס ןוא דנַאלגנע ענונב ייס עיניל עשיטיל

 "תה , ןֹופ ןעמָאנ ןיא טרעלקרעד װָארָאוַאלרא םײח .רד ,ץנעגַא
 .עיצַאזילַארָאמעד ןוא עיסערּפעד ַא זנוא ייב טשרעה סע ;"תודחא
 -קיל יד ןייז רבונ ןזומ רימ .טשואיראפ זיא הנחמ עשיטסינויצ יד
 .ןסיורד ןופ ןעמוק טשינ טעוו גנוטער יד .הטיש עשירָאטַאדיװ
 .ה .רד .קלָאפ ןשידיי םייב ננואיינַאב ןוא ףליח ןכוז ןוומ רימ
 -קע יד ;ןלּפ ןיא "תונבל תע, ןופ ןעמָאנ ןיא טנָאז בילטָאג
 סָאד זַא ,ןדרָאל עשילגנע יד ןייטשרַאפ וצ ןבעג לָאז עוויטוקעז
 -כעלקערש רעד ןעוועג טלָאװ עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד ןפַאשּפָא
 עשידיי עטרעטיירברַאֿפ יד .םוטנדיי םעד ןגעק םָארנָאּפ רעטס
 סָאד זַא ,טנַאז'מ ןעוו ,שֶלַאפ זיא'ס .טייקידנעווטיונ ַא זיא ץנעגַא
 בר עיצַאזינַאורַא רעשיטסינויצ רעד ןֹופ עיצַאדיוװקיל יד זיא
 -וקעזסע יד ;"יחרזמ , ןופ ןעמָאנ ןיא ,טרעלקרעד ןילרעב ריאמ
 סערגנָאק ןקירָאפ ןופ סולשַאב םעד טריזילַאער טשינ טָאה עוויט
 -רעטעברַא רעד ןופ רעדילנטימ יד .תורשכ ןוא תבש תרימש ןגעוו
 -נשיוצ עשימרוטש) .םיצולח עשיטסיחרזמ יד ןנָאלש תורדתסה
 -רעד ַא ּפִֶא טינ עקטנַאה .א .רֹד ,(?לנילפ-רעטעברַא םעד דצמ ןפור

 -ַאמצייו ןציטש רעטייוו ןלעו ןטסינויצ עשטייד יד זַא ,גנורעלק
 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,טגָאז ןַאמשיּפ .י .ןַאלּפ ץנענַא ןייז ןוא ןענ
 -עננָא טשרע ךיז טָאה עקירעמַא ןיא ;עיצַאנעלעד רענַאקירעמַא
 עטרעטיירבראפ יד טפַאש .דוסיה ןרק ןרַאפ טעברַא יד ןביוה
 -יטעט רעקידרעטייו ַא רַאפ טומ ןוא חוכ זנוא טינ ןוא ץנענַא
 א טמענ .םיניהנמ יד רַאפ ץרא ךרד טָאה .ןדנָאפ יד תבוטל טייק
 ,(ןקסע רענַאקירעמַא-שידיי רעטמירַאב) ןלַאשרַאמ ייב ליּפשייב
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 ךײר .ל .רד !רעריּפ ןיימ ןוא רעייא זיא ןַאמצייוו ;טנָאז רעכלעוו

 ."קע יד :ןטַאנעלעד עשיצילַאג-חרזמ יד ןופ ןעמָאנ ןיא טרעלקרעד

 ןופ ,טלעטשענפיונוצ ךעלטייהנייא ןעועג טשינ זיא עוויטוקעז

 ןדנירג זומ'מ .ןטנָארפ עֶלַא ףיוא טיײקכַאװש ריא ךיז טמענ םעד
 יד ןשיוצ טעברַא עשיטילָאּפ ַא ןריפ ןוא גנוטייצ עשיבַארַא ןַא

 .טײקיזָאלסטעברַא ןוא טיונ ןדיל םיצולח ערעזנוא ,רעבַארַא
 טפַאש ,רעקיטילָאּפלַאער טייז ,קיטנַאמָאר ןיא טשינ ךיז טליּפש
 ןופ ןעמָאנ ןיא טרער סיובגירג טחצי .ץנעגַא עטרעטיירברַאפ ַא
 טשרעה עיצַאזינַאגרֶא רעד ןיא ;"ןטסינויצ עשיטַארקַאמעד , יד

 ,עשרַאװ ןיא ןרעלקרעד ץנענַא רעד ןופ רעגנעהנָא יד ,והובו והות ַא

 -ניא עטבעלעגרעביא ןַא ןיוש ןזיא סערגנָאק רעשיטסינויצ רעד ןזא

 ןייק טימ ןעמוקעג טשינ סערגנָאק םוצ זיא ןַאמצייוו .עיצוטיטס

 זיא "יסנעשזדייא שיאושזד , עטרעטיירברַאֿפ יד .געוו ןרָאלק םוש

 ?קינַאּפ יד זיא סָאװ ?ךייא טימ זיא סָאװ .םזינויצ ןרַאפ הנכס ַא

 ןָא ןעמוקרָאפ טעװ ץראה ןינב רעד זַא ,טניימעג ריא טָאה יצ

 ןוא ?וטסיב וװ ,קלָאפ שידיי :רדסכ טפור ןַאמצייוו ?ןטייקירעווש

 רענַאקירעמַא יד ןופ ןענָאלַאס יד ןיא קלאפ סָאד רע טכוז ףוסל

 רעקילָאמַא רעד ןופ רעריפ רעד ,ןַאמצייוו סָאד זיא יצ ,םיריבג

 ןָאק עיצַאזינַאגרֶא עשיטסינויצ יד ?"עיצקַארפ רעשיטַארקַאמעד ,

 -רַאפ .טכער עריא ףיֹוא ןטכיצרַאפ ףמַאק ןופ רֶאי 28 ךָאנ טשינ
 -ענרעטנוא-עיצַאזינַאלַאק ןימ ַא ןיא םזינויצ םעד טשינ טלדנַאװ

 -קיל ןוא עיצַאזילַארָאמעד ןופ הטיש רעד וצ ףוס ַא טכַאמ ,גנומ

 :ןויציילעוּפ ןֹופ ןעמָאנ ןיא טרעלקרעד יססנַאלּפַאק .ש !עיצַאדיװ
 ,ףיוא קינייוו רעייז טוט לארשי-ץרא ןיא עויטַאיציניא-טַאווירּפ יד

 . ,המורכו "תונבל תע; ,"ץראה ןינב  ןֹופ סעינָאלָאעריא עיינ יד

 -טנירג ַא טגנַאלרַאפ םזינויצ רעד .עכעלדעש ןוא עשלַאפ ןענייז

 -טיוג זיא גנורעטײרברַאפדץנעגַא יד .גנוטכישמוא עלַאיצַאס עכעל
 .געוו ןשיטַארקַאמעד ןפיוא ןעעשעג ןומ סָאד רעבָא ,קידנעוו
 -ןליא ןפַאשעג טָאה'מ :טגָאז (ןויצ-יריעצ) ילסוימערעמ לארשי

 ,ךיז ןעמ טרעדנוו טציא ןוא קיטילַאּפ רעשילגנע רעד ענונב סעיז
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 "ננע רָאנ ,עשידיי ןייק לארשי-ץרא ןיא טשינ טכַאמ דנַאלגנע זַא

 ןיא ןֿפאשעג טָאה ןאמצייוו סָאװ ,טלעג סָאד .קיטילָאּפ עשיל

 םעניא ,קלָאט ןופ רָאנ םיריבנ ןופ ןעמוקעג טשינ זיא ,עקירעמַא

 "ויצ ןופ גנוטער יד טניל םיריבג יד ייב טשינ ןוא קלאפ ןשידיי

 ,(ןיו) טילַאש .י .רד ,יקסלָאּפַאטַאלז ללה ,ןטעל .ש .רד .םזינ

 ,(עקירעמַא) גרעבנעטָאר סירָאמ ,(עיצילַאגברעמ) רעגײנ סם

 ,עמיל עד הימסנ ,ןַאלּפץנעגנא סנַאמצייוו ןקידייטרַאפ ,ערעדנַא ןוא

 עכעלטפַאשטריװ יד ןריקיטירק דגאלזירט ןאװ ןוא רעשיפ ןַאשז

 "ץרא) יטסַארּפוס .י .ננוטייל רעד ןופ ןדָאטעמ עשיטילָאּפ ןוא

 -שיסוא יו ,רענרע ןיא לארשי-ץרא ןיא ענַאל יד :;טגָאז (?ארשי

 .עזָאלסטעברַא רעטנוױט ןבָאה רימ .טרעדלישעג ָאד טָאה ןיק
 ןוא עיּפָארטנַאליפ טימ ןרעװ טיובעג טשינ טעװ לארשידץרא

 .עויטַאיציניאטַאוװירּפ טימ רָאנ ,םזילַאיצָאס טימס טשינ ךיוא

 ןוא (עיצילַאזחרזמ) לעגניר .( .רד ,("יחרזמ ,) ןיטשברַאפ .ה

 ןיא עגַאל רעשיטילָאּפ רעטכעלש רעד ןנעוו ןדער ,ןָאזסילג .מ ,רד

 ,םינבר עקידלארשי-ץרא יד ןֹופ שאר רעד ,םילשורי ןוא ןָאדנָאל !

 םולש ןכאמ לָאז'מ ןזַא ,סערגנַאק ןופ טגנַאלרַאפ ,ריאמ בקעי ברה

 .רעבַארַא יד טימ ךיוא ןוא ךיז ןשיווצ

 ןופ ףֹוס םייב ןרעפטנע עוויטוקעזקע רעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 :טנַאז ןאמבײװ ,זערּפ ,ןַאמצייו ןוא וָאלָאקַאס עטַאבעד רעד

 טננערבעגניירא בָאה ךיא זא ,ןפרָאוװעגרַאפ ָאד רימ טָאה םיובנירג

 ןיא ןעוועג ןיב ךיא .םזיטעפעד ןופ טסייג םעד םזינויצ םעניא

 ,ןרעננוה םיצולח ןוא רערעל יד יוװ ,ןעזענ בָאה ןוא לארשידץרא

 ןוא רעטעברַא רעד ,בושי רעד רעבָא ,ןטרַאװ ןָאק םיובנירג רעה

 ייב ןעגנַאלרַאפ וצ ךעלנעממוא זיא'ס !ןטרַאו טשינ ןענַָאק ץולח

 .ץראה ןינב םייב העד ןייק ייז ןבענ טשינ ןוא טלעג םיריבג יד

 ,עוויסנעפא עשיטילַאּפ ַא טננאלראפ זנוא ןופ טָאה ?עגניר ,רד

 .טוויסנעפא עשיטילָאפ ןייק ןכאמ טשינ טציא ןענָאק רימ רעבָא

 -גשיווצ) ,ןכיירגרעד טשינרָאו רימ ןלעוו סעיצארטסנַאמעד טימ

 ,ָאי (!נָאט ןדעי סָאד ןכאמ רעבארַא יד רעבָא ;סקניל ןופ ףֹור

297 



 ַא םילשורי ןופ ןסַאנ יד רעביא ןריפ טנָאקעג טלָאװ ךיא ןעוו

 .ןוסעג סָאד ךיא טלָאװ ,ןדיי טנזיוט 200 ןופ עיצַארטֿסנַאמעד

 ןעיוב טשינ רימ ןלעוו סעיצַאטסעפינַאמ ןוא סעדער ענייש טימ

 "רעטיירברַאפ יד ןטסלענשמַא יװ ןבָאה ןפרַאד רימ ,לארשידץרא

 ןוא ןעלטימ ערעזנוא ןרעסערגרַאפ טעװ סָאװ ,ץנעגַא עשידיי עט

 ןקירדינרעד טשינ ךיז רָאט'מ רעבָא :יקסנימערעמ) .ןטייקכעלגעמ

 בָאה ןבעל ץנַאנ ןיימ ןיא ,יקסנימערעמ רעה .(ןדיי-טטלענ יד רַאפ

 רַאֹפ רעדָא ריבנ ןשידיי ןייק רַאפ טקירעדינרעד טשינ ךיז ךיא

 עטרעטיירברַאפ יד ןבָאה ןלעװ רימ ןעוו ,לשומ ןשידיי-טשינ ַא

 .עוויסנעפא עשיטילַאּפ עיינ ַא ןביוהנָא ןענָאק רימ ןלעוו ,ץנענַא

 עלעיצנַאניפ רעזנוא ןרעסעברַאפ ךעלטנירג ךיז זומ טשרעוצ רעבָא

 םימ טנייװעג ָאד טָאה ןייטשבראפ רעה .,ענַאֿל עשימָאנָאקע ןוא

 טרעטייװרעד זיא ל"ז ױדרָאנ סָאװ ,םעד בילוצ ןרערט ערעטיב

 םענייק ןבָאה רימ .טרינָאיסימעד טָאה יקסניטָאבַאשז ןוא ,ןרָאװעג

 טשינ םענייק רימ ןלעװ גנַאװצ טימ רעבָא ,ןבירטרַאפ טשינ

 ןריקַאטַא טשינ רָאט'מ .טעברַא רעשיטסינויצ רעד ייב ןטלַאה

 ייד ןוא "טסָאּפ גנינרָאמ , ןופ דנַאלגנע ןַא ןַארַאפ זיא'ס .דנַאלגנע

 יעברַא רעד ןוא רופלַאב ןופ דנַאלגנע ןַא ָאד זיא'ס ןוא סדרַאה

 רעדָא :םיכרד ייווצ ןשיווצ ןלייוו זומ סערגנָאק רעד .ײטרַאּפ-רעט

 טכַאמ-ראטַאדנַאמ רעד ןגעק עיציזָאּפָא רערָאלק-טשינ ןופ געװ ַא

 -טרָאװטנַארַאפ ַא רעדָא ,ןדיי ערעדנַא ןגעק םזיניווָאש ַא ןופ ןוא

 רץרא ןיא קרעװ רעזנוא ןעיובסיוא ןוא ןצישַאב ןופ געוו ןכעל

 ריא שיאושזד/ רעטרעטיירברַאפ ַא ןופ ףליה רעד טימ לארשי

 | ."יסנעשזד

 .םערגנַאק םענופ ןיא קילּפער עטפַאהרעטסיימ סנַאמצייוו .,רֶד

 טרירעפער ןַאד .לַאפייב ןשימרוטש ַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 ןגעו טישטײװָאלָאט .מ .רד ,"טסינויצ רעשיטַארקַאמעד רעד

 רעד .סערגנָאק ןשידיי ןכעלטלעוופַא םעד ןוא ץנענַא רעשידיי רעד

 "ריי רעד ןגעק לעיּפיצנירּפ טשינ ןיא רענייק :טנָאז טנערעפער

  ןפוא םעד ןנעװ רָאנ טייג ףמאק רעצנַאנ רעד .ץנענַא רעש
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 ייר טשינ ןיא'ס ,ץנענַא יד ןלעטשפיונוצ לָאזמ יֹזַא יו
 טגנַאלרַאפ טַאדנַאמ רעניטסעלַאּפ ןופ 4 הַארנַארַאּפ רעד זַא ,קיט
 רעשידי, רעד וצ ןטסינויצ-טשינ ןופ גנואיצוצ יד סיואכרוד
 -נירַא ןטסינויצ-טשינ יד הרַאד'מ זַא ,ןטלַאה סָאװ ,יד ."ץנענַא
 ייב ןביילב לָאז טכַאמ עצנַאג יד רעבָא ,"ץנענַא רעד ןיא ןעמענ
 יד ףרַאד ,גנוניימ רעזנוא טיול .טנעװקעסנָאק טשינ ןענייז ,זנוא
 נעװ ןפיוא ןעמוקרָאפ "יסנעשזדייא שיאושוד, ןופ ננוטיירברַאפ
 -ַאנרָא ךיז ןזומ ןטסינויצ-טשינ יד .סערגנַאס-טלעװ ןשידײ ַא ןופ
 ,טעטימָאק-סנָאיצקַא ,סערגנָאק :ָאזלַא ,רעטסומ רעזנוא טיול ןריזינ
 ןלעוו עוויטוקעזקע רעזנוא ןוא עוויטוקעזקע רעייז .,עוויטוקעזקע
 ."יסנעשזדייא שיאושזד , עקידתופתושב יד ןדליב ןעמַאזוצ

 ךעלטנגייא טָאה רעכלעוו ,טַארעּפער סקישטייװָאלַָאס ךָאנ
 רָאפ טמוק ,עיציזָאּפָא רעד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד טקירדעגסיוא
 -יטפיפ סנַאמצייו ןגעק ןֹוא ראפ ,עטַאבעדדץנעגַא עלעיצעּפס ַא
 -ןעמולב טרוס .םיריבג רענַאקירעמַא יד טימ עיצּפעצנַאק-יטפיפ
 -נָאל) סעכײד .רד ,(ענווַאק) םיבנעוָאר .ש .רד ,(ןילרעב) רלעפ
 ביר ,(סדיל) יסצעדָארב .ז .ּפָארּפ ,(עינעמור) טכַאנ .י .רר ,(ןָאד
 טימ םיכסמ ןענייז ,ערעדנַא ןוא (קרָאי-ינ) טַאלבנעזָאר רעט
 -עמַא יד ןופ ןעמָאנ ןיא ,טנרָאװ טַאלבנעזָאר .ןַאלּפ סנַאמצייוו
 ,ןטייקירעװש ןייק ןכַאמ טשינ ןענַאמצייוו לָאז'מ זַא ,רענַאקיר

 -געממוא ןוא עיצַאזינַאגרָא יד ןריניאור ןעמ טעװ ךרודַאד לייוו !
 סנַאמצייוו ןגעק .עקירעמַא ןיא ןעגנולמַאזיטלעג יד ןבַאמ ךעל
 לימע .רד ,(י"א) יטסגעליט .י :ןריזימעלָאּפ ,עיצּפעצנַאק-ץנעגַא
 .8 .מ ,(י"א) ןָאזלענעצַאט .ב ,(עיקַאװָאלסָאכעשט) סעילוגרַאמ
 ןליו סָאװ ,עקינעי יד :טגָאז שץטשיסוא .ערעדנַא ןוא ןיקשיסוא
 רעד .ץנענַא ןייק ןבָאה טשינ ןפרַאד ?ארשידץרא רַאפ ןטעברַא
 ,"ץנעגַא , רעד ןיא ןייגניירַא טשינ ןליוו ןוז ןייז ןוא עודיה בידנה
 טשינ םעד ןופ ןליו ?טניאשזד , רעד ןוא ?סנַאילַא , יד ךיוא
 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ טימ ךיז טריפ ןתמו אשמ רעצנַאג רעד .ןרעה
 אמתסמ ןלעװ ןוא לארשידץרא רַאפ ןָאטעג טשינרַאג לָאמנייק

399 



 ןטעבראטיס ןענָאק רימ ןלעװ יו ,ןוט טשינרָאנ רעטייוו ךיוא

 ?טפמעקַאב רימת זנוא ןבָאה סָאו ,ןשטנעמ עקיזָאד יד טימ

 ,ןנַאלשרָאפ:סימָארּפמָאק טימ טמוק (עקָארק) דרַאבצרַאטש ,י ,רד

 ,םידדצ עדייב ןקידירפַאב ,גנוניימ ןייז טיול ,ןפרַאד סָאוו

 . "רָאפ סערגנָאק ןט-13 ןפיוא זיא טכַאלש עקידנדײשטנַא יד

 רעד ןוא םוירָאטולָאסבַא ןגעו ןעננומיטשּפָא יד תעב ןעמוקעג
 טשינ טָאה סָאװ ,גנוטכיר עשינַאמצײװדָארּפ יד .עגַארּפדץנעגַא

 ןענַאטשרַאפ רעבָא טָאה ,טייהרעמ רערעכיז ןייק טימ טרינָאּפסיד
 ןוא "תודחאתה  לָאמנייא ןעיצוצוצ ןעגנומיטשּפָא-טּפיױה יד ייב

 עקידנכערּפשטנַא יד ןפַאש וצ ידכב ."יחרזמ , לָאמ ערעדנַא סָאד

 -םדנַאל יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןטערטעגפיוא סויח .ּפָארּב זיא ,גנומיטש

 ןַאמצייװ .רד דובכל עיצַארַאלקעד רעכעלרעייפ ַא טימ ןטפַאשנַאמ
 סעױגנָאק םענופ לייט רעסיורג ַא ,טפַאשרעריפ רעקידרעטייוו ןייז ןוא

 טָאה ןַאמצײװ .רד ,סעיצַאווא עשימרוטש טכַאמעג ןענַאמצייװ טָאה

 עשיטַאמַארגָארּפ עסיורג ַא ןטלאהעג טייחנגעלעג רעקיזָאד רעד ייב

 -ָאד רעד ןיא .רעימערּפ ןטרינניסעד ַא ןופ ןימאמ ינא ןימ ַא ,עדער

 -נַאמ רעד (1 יבגל סחי ןייז ןרָאװעג טרילומרָאפ זיא עדער רעקיז
 -ייא שיאושזד, ןופ עגַארפ רעד (8 רעכַארַא יד (2 טכַאמ-ראטַאד

 ןרק םעד (5 ןוא לארשידץרא ןיא ןַאלּפ-סטעברַא םעד (4 ?יסנעשזד

 -נייא ןייק ןעוועג טשינ ,טגָאזעג יו ,זיא סָאװ ,עיציזָאּפָא יד .דוסיה

 -ייא ןַא ןלעטשוצפונוצ טוװורּפענ טשינ וליפא טָאה ןוא עכעלטייה
 .זָאלטכַאמ ירמגל ןבילבעג ףוסל זיא ,עטסיל-עוויטוקעזקע ענעג

 .-בַא טלייטרעד סערגנַאק רעד טָאה ןעמיטש ?טירד ייווצ טימ
 -יטש 104 טימ .עוויטוקעזקע רעקידנעיײגקעװַא רעד םוירָאטולַאס

 -עד , יד ןופ) 87 ןגעק ("יחרזמ , ןוא ןטּפַאשנַאמסדנַאל יד ןופ) ןעמ
 ,(ןויצ יריעצ ןוא ןויִצ-ילעוּפ ,תודחאתה , ,"ןטסינויצ עשיטַארקַאמ

 ימָאק-ץנענַאמרעּפ רעד ןופ נַאלשרָאפ רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא

 יד רעכלעוו ןיא ,ץנעגַא עשידיי עטרעטיירברַאפ ַא ןפַאש וצ עיס
 ןוא ,ןעמיטש .צָארּפ 80 יװ רעמ טשינ ןבָאה ןלעוו ןטסינויצ-טשינ

 .סערגנַאק-טלעוװ ןשידיי א ןפורעבנייא
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 ןנעוו ץפור .א ,רד ;ןטַארעפער עקידננלַאפ רָאפ ךָאנ ןעמוק סע

 חָאשַאבור ןמלו ,?ארשייץרא ןיא טעברַא רעשירָאטַאזינָאלַאק רעד

 + רעשיאערכעה ןגעוװ יטסלָאּפַאטַאלו ללח ,הרשכה ןוא "ץולחה , ןגעוו

 יוא רעד ןֹופ ןגַאלשרָאפ יד ןנעוו גרוברַאװ .ָא .פָארּפ ,טעברַא-רוטלוק

 ןיא ,רעקירטש .ר .שזניא רָאפ טנייל ןַאד ,עיסימָאק-סטעטיזרעוויג |

 ןופ עטסיל עקידננלָאפ ,עיסימָאק-ץנענַאמרעּפ רעד ןופ ןעמָאנ

 עיצַאזינַאגרַא רעד ןופ טנעדיזערּפ ;גנוטייל רעקיטפנוקוצ רעד

 ,הָאלַאטַָאס סםוסג עווימוקעזקע רעד ןופ טנעדיזערּפ ,ןַאטּבײװ טײס

 ,יקספיל יאול ,קישטייווָאלָאס .מ .רד :;ןָאדנָאל ןיא עוויטוקעזקע

 -ָאלַאק ,ןיפור .רד ;:םילשורי ןיא עוויטוקעזקע ,ןעווַָאק ףעזָאשזד

 טרעוו סע .קַאצנירּפש ףסוי ,קיּפ ,ּפָארּפ ,דנַאלזירװ ןַאװ ,שיק לענג

 רעד ןוא טַאד-סטפַאשטריו ןוא ץנַאניפ רעד טלייוועג ןַאד ךָאנ

 -חליענ עכעלרעייפ יד טלַאה טָאלַאטַאס םוחנ ,טעטימָאק-סנָאיצקַא

 רעבָא ,רערעװש ַא ןעוועג ןיא סע :;טגָאז רע רעכלעוו ןיא ,עדער

 סערננָאק ןופ קעװַא ןעיינ רימ .סערגנָאק רעטכעלש ןייק טשינ

 ."םילשוריב חאבה חנשל , .טקרַאטשעג ןוא טקינייאעג

 ,גנאזעג "הוקתה , טימ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא סערננָאק רעד

 .ענעביוהעגנ סרעדנוזַאב ןייק ןעוועג טשינ ןיא גננומיטש יד רעבָא

 -ץנעגַא ןייז ןוא ןַאמצייו ,זערּפ ןופ רעגנעהנָא עסייה יד וליפא

 ,טירש ןלַאקיזיר ַא ןכַאמ טיינ'מ זַא ,ליפעג ַא טָאהעג ןבָאה ןַאלּפ

 שיטַאמָאטּפמיס .ןצנעװקעסנַאק עטייוו רעייז ןבָאה ןָאק רעכלעוו

 ,רעפמעק-ןךויצ ןטלַא םעד טָאטשנא סָאװו ,טקַאפ רעד ןעוועג זיא

 רעיינ א עוויטוקעזקע רעמילשורי רעד ןיא ןיירַא זיא ןיקשיסוא .מ .מ

 ?ייו ,קעװַא טזומעג טָאה ןיקשיסוא .שיפ לענָאלָאק רעד ,שטנעמ

 יד טפמעקַאב ףרַאש ֹוצ ,גנורעלקרעד סנַאמצייװ טיופ ,טָאה רע

 "םנוקוצ יד ןוא טכַאמ-רָאטַאדנַאמ רעד יבנל גנוטכיר עֶלעיציפָא

 ןיא ןענייז םייחטכיל ןוא ןיקצָאמ טָאטשנא .םיפתושדץנענַא עקיט

 יאופ ןוא ןעװַאק ףעזָאשזד ןיירַא עוויטוקעזקע רענָאדנָאל רעד

 -נָאק עקיצנייא יד ןעוועג זיא לַאו סקישטיײװָאלָאס .רד ,יקסּפיל

 .עיציזָאּפָא רעד רַאפ עיסעצ
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 רעד ןופ גנונעפערעד יד ,הילע עטרעפ יד (0

 םוס רעד ןוא םעטיזרעווינוא רעמילשורי

 תוביצנ סלעוימעס ןופ/

 "טַא יד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה סערגנָאק ןט-15 םעד ךָאנ |

 "סינויצ רעד ןיא טייקננָאלשעגרעדינ ןוא עיטַאּפַא ןופ ערעפסָאמ

 -מוא רעד ןעוועג בושי ןרַאפ שא 1923 רעבמעטפעס .הנחמ רעשיט

 1600 :סיזירק ןקיטציאזיב ןצנַאג םעד ךשמב שדוח רעטסכעלקילג

 ףיוא .לארשייץרא טזָאלרַאפ שדוח ןקיזָאד םעד ןיא ןבָאה ןדיי

 ,58 רעבָאטקָא ןיא ,סערגנָאק ןשידי-שיַאקירעמַא ןטירד םעד

 רעייז רעבָא רעכיירטסיינ ַא טימ ןטערטעגפיוא ליווגנַאז לארשי זיא

 -עס ןוא ןענַאמצייו ןוֿפ קיטיִלאּפ רעד ןגעק עדער רעוויסערגַא

 ןופ יא סָאװ, ,טגָאזעג ליװגנַאז טָאה ,"העש עסיורג יד , ,ןלעוימ

 ןשיטסינויצ םעניילק ַא ןענופעג טָאה ,ןרָאװעג טרַאװרעד ןלצרעה
 -ַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,רוד ןשידיי ןוא

 ."רערָאנש ןופ גינעק ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה ,עיצ

 רעיינ ַא ןביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא

 "יז רעכעלטנעדרָארעסױא רעד ןיא .םזינויצ םעניא ףױרַא-גרַאב

 זיא (3 רעבָאטקָא) ןָאדנָאל ןיא טעטימָאק-סנַאיצקַא ןופ גנוצ

 "ץנעגַא רעשיבַארַא, ןַא ןגעו ענַארפ רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 וצ .ק .א ןופ ןליוו רענעסָאלשטנַא רעד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג

 .ןיא .סעיצַאלוטיּפַאק עקידרדסכ ןוא עיטַאּפַא רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ

 וצ רעטסינימ-לַאינָאלַָאק רעשילגנע רעד טקיש 1993 רעבמעצעד

 :טרעלקרעד רע רעכלעוו .ןיא עמַארגעלעט ַא ןלעוימעס טרעברעה

 א ןופ טקעיַארּפ םעד ייס ןפרָאװעגּפָא ןבָאה רעבַארַא יד יװ ױזַא,

 רעד ָאזלַא לָאז ,"ץנענַא עשיבכַארַא , יד ייס ןוא טַאר ןוויטַאלסינעל

 -רֵאפ עשיבַארַא יד טימ ןעלדנַאהרַאפ טשינ רעמ ןוילעה ביצנ

 -לַאװ ןסיורג ַא ךאנ ,דנַאלגנע ןיא זיא 1924 רַאונַאי ןיא ,"רעייטש

 יערּפ רעיינ רעד .גנוריגער-רובייל יד טכַאמ רעד וצ ןעמוקעגנ ,גיז
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 ןרָאטסינימ ענייז ןופ ייר עצנַאנ ַא ןוא דלטנַאדקַאמ ײזמַאר רעימ

 -ַאב ןעוועג ןענייז (רואוושזדעוו ַאושָאשזד ל?ענָאלָאק ייז ןשיווצ)

 ננילירט ןיא .םזינויצ ןופ טניירפ ענעכַארּפשענסיױא סלַא טנַאק

 ןיא גנודעדנע עסיורג א ןעמוקעגרָאפ לארשידץרא ןיא זיא 4

 טקידנערַאפ ךיז טָאה סיזירק רעד .ענַאל רעכעלטפַאשטריוװ רעד

 .סגנולקיוטנא עקידנצנעלג ןטַאשעג טָאה רוטלוק:קַאבַאט יד ןוא

 ןיא סָאװ ,הילע עיינ א ןביֹוהעגנָא ךיז טָאה דלַאב ,ןטייקכעלנעמ

 -ָאנָאקע ריא ןיא ייס ןוא ןשירעמונ ריא ןיא ייס ןסקַאוװעג רדסכ

 -ַאב טָאה הילצ עטרעפ :ענעפורעג יױזַא ,עקיזָאד יד .םענרַאפ ןשימ

 34 :1992 רִאי ןיא ןוא ,ןדיי טנויוט 12 :1994 רָאי ןיא ןפָארט

 -ישרַאפ ךרוד ןדָאװעג ןפורעגנסיודַא זיא הילע עטרעט יד .טנזיוט

 ײטנַא יד ןעוועג ןיא עטסקיטכיוװ יד עכלעוו ןשיווצ ,תוביס ענעד

 ןיא רקיעב ןוא ,עּפַארייא-חרזמ ןיא עיצאנימרעטסקע עשידיי

 יקהסבָארג רעד תעב ךיז טָאה בצמ רעשימָאנַאקע רעד ווו ,ןְליוּפ

 סיזירק-סגנוריזיליבַאטס םעד ילוצ טפרַאשרַאֿפ רעייז גנורינער

 ןרָאװעג זיא לארשי-ץרא .,קורד-ןרעייטש ןזָאלסטכיזקיד םעד ןוא

 ,םילוע עיינ יד .עיצַארנימע רעשידיי רעד רַאפ דנַאל עקיצנייא סָאד

 ןכעלנעמרַאפ ןופ ןענַאטשַאב סָאמ רעסיורג א ןיא ןענייז סָאװ

 יּפַאק עסיורג טכַארבעננײרַא ?ארשיזץרא ןייק ןבָאה דנאטשלטימ

 .טעּפמיא-טגנומענרעטנוא ןוא -סטעברַא ןקידלאװעג ַא ןוא ןלַאט
 ,רעוייה ןרָאװעג טיובענ ןענייז ָאּפמעט ןשינַאקירעמַא ןַא טימ

 -לת .תובשומ ןוא םיסדרּפ .ןרָאװעג טצנַאלּפרַאפ ןענייז ,ןקירכַאפ
 עכלעוו ,טָאטש רענרעדָאמ רעסיורג ַא וצ ןסקאוועגסיוא זיא ביב

 .טעטש עקידלארשי-ץרא ערעדנַא ןוא ופי טגָאיעגרעביא לענש טָאה

 םזינויצ םעד יבנל גנורינער רעשילגנע רעיינ רעד דצמ סחי רעד

 :סגנוריגער יד ןיא ייס רעֶּבָא ,טרעדנעעג טשינ ךס ןייק ךיז טָאה

 ךיז טָאה דנַאלגנע ןיא גנוניימ רעכעלטנפע רעד ןיא ייס ןוא ןזיירק
 ךָאנ זיא סָאד .םזינויצ םעד תבוטל גנודנעוו עסיוועג ַא טליפענ ךָאד

 וצ ןעמוקענקירוצ זיא 1994 רעכמעווָאנ ןיא תעב ,ןרָאװעג רעטלוב

 -פַאינַאלַאק רעכלעוו ןיא ,גגוריגער עטיטַאטרעסנָאס א טכַאמ רעד
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 טניז ,טניירפ-ןויצ רעטנַאקַאב ַא ,ירעמע .ס ,ל-ןרָאװעג זיא רעטסינימ

 .ןָאיגעל ןשיריי ןופ חפוקת-סננופַאש רעד

 רעכעלטפַאשטריוװ ןוא רעשיטילָאּפ רעיינ רעד ןופ ןָאפ ןטיוא

 -רעייפ יד ןעמוקעגרָאפ טנַאזָאּפמיא רָאג זיא ,םזינויצ םעניא הילע

 ןט |} סעד ,טעטיזרעװינוא רעמילשורי רעד ןופ גנוגעפערעד עכעל

 עקילייצמוא ןופ רעטערטרַאפ ןוא טסעג טנזיוט ןביז .1925 לירּפַא

 -ראפ ךיז ןבָאה סעיצוטיטסניא עלערוטלוק ןוא עכעלטפַאשלעזענ

 סע .סיפוצח רה ןפוא רעטַאעטיפמַא-סטעטיזרעווינוא םעניא טלמַאז

 עשידנעלסיוא ןופ סעיצַאנעלעד עלעיציפא ןענישרעד ךיוא ןענייז

 רעד ןופ םוידיזערּפ םעד ןיא ,ןטעטיזרעוװוינוא ןוא ןעננוריגער

 .םָארּפ :ןסעזעג ןענייז עיצַאטסעפינַאמ-סטעטיזרעווינוא רעזעידנַארג

 ברה ,קֹוק ברה ,קילַאיב .נ .ח ,לעוימעס ,רופלַאב דרָאל ,ןַאמצייוו

 .עטרעטסיײגַאב טימ .ערעדנַא ןֹוא ץרעה רעניבַאררעביױוא ,ריאמ בקעי

 "נוא קילַאיב ןוא רופלַאב ,?עוימעס ,ןַאמציוו ןבָאה סעדער

 ןיא .עגר רעשירָאטסיה רעד ןופ גנוטיידַאב יד ןכָארטשעגרעט

 תוצופת לכב ןענייז ,1928 לירּפַא ןט-1 םעד ,נָאט ןבלעז םעד

 ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא ,לטעטש ןוא טָאטש רעדעו ןיא טעמכ ,לארשי

 .גננונעפערעד-טעטיזרעווינוא רעד דובכל סעימעדַאקַא עכעלרעייפ'

 -ורי רעד יבנל ןעגנונעּפָאה עסיורג יד זַא ,ןעז רעטעּפש ןלעװ רימי
 .ןרָאװעג טליפרעד טשינ טייו ןענייז טעטיזרעווינוא רעמילש

 -דנעצ ןעיצוצ לָאז עכלעוו ,טעטיזרעווינוא ןַא ןפַאש וצ טָאטשנא

 טימ עּפָארייא ןיא רעווש ןפמעק סָאװ ,ןטנעדוטס רעטנזיוט .רעקיל
 -ענ טעטיזרעווינוא יד זיא ,תוריזנ-סוזואלק-סורעמונ עקידרדסכ יד

 -ידיחי רַאפ טוטיטסניא-סטפַאשנסיוו רעשיטסיאַאדוי ןימ א ןרָאװ

 רעקיזָאד רעד טָאה ,רעבעג-טלעג ענייז ןופ ןליוו םעד טיופ .הלוגס
 טימ ןקיטפעשאב טרָאטעג טשינ ךיז טוטיטסניא רעשיטסיאַאדוי

 -ןרעל ןייז ןיא ןרָאװעג טקנערשַאב ללכב זיא ןוא קיטירק-?כיב

 | - .טייחיירפ
 -עג טלדנַאהַאב לָאמ ןטשרע םוצ זיא 1924 רעבמעוואנ ןיא

 ףנעג ןיא דנוב-רעקלעפ ןופ עיסימַאקרטַאדנַאמ רעד ןיא ןרָאװ
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 טעטיורעטיהטש עשיאערבטה יד טנסערעד רופלַאב ררָאל

 םיסוטה רה ןסיוא

 (לעוימעס טרעברעה ןוא ןַאמצייװ ,ּפָארּפ :ןצוז קנַאב רעטשרע רעד ןיאְנ



 ויא עיסימַאק רעד .לארשי-ץרא ןיא ענַאל רעד ןנעוו טכירַאב רעד

 ןַא ןרָאװעג ןבענעגרעביא עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ רעד דצמ

 ילַאינָאלַאק ןופ גַארטפיוא םעד טיול .םודנַאדאמעמ רעכעלריפסיוא |

 םָאה ןֹוא ףנעג ןייק ןעמוקענ ?עוימעס ןיא ,ירעמע רעטסינימ

 ײמָאק-טַאדנַאמ רעד ףיוא טרירעפער ןעגנוציז סקעז ןופ ךשמב

 עיסימָאק רעד ןופ סחי רעד ,לארשידץרא ןיא ענַאל רעד ןגעוו עיס
 עיסימָאק עצנַאג יד טעמכ ,םזינויצ ןרַאפ קיטסניג ןעווענ טשינ זיא

 / ןופ ןענאטשַאב זיא ,ילָאדָאעט זיקרַאמ ,רעציזרָאפ ןטימ ןעמאזוצ

 םעד דצמ ןרָאװעג טסולפנייאאב ןענייז סָאװ ,ןקילָאטַאק עמו-פ

 ןעמוקעג ןיא  סָאד .גנוטכיר רעשיטסינויצ-יטנַא ןיא ,ןַאקיטַאװ

 ןבָאה סָאװ ,סעיצולָאזער ןופ ייר רעצנַאנ ַא ןיא קורדסיוא םוצ

 ןלעוימעס רעבָא .רעטקַארַאכ ןשיטסינויצ-יטנַא ןטלוב ַא ןגָארטעג

 קיטילָאּפ יד זַא ,עיסימָאק יד ןגייצרעביא וצ ןעגנולעג ךַאד זיא
 יד רַאפ קיטסנינ זיא לארשידץרא ןיא טכַאמ-רָאטַאדנַאמ רעד ןופ

 ,רעבַארַא
 יָאק רעד טלייועג לארשי-ץרא ןיא טָאה 1998 גנילירפ ןיא

 טָאה עיצַאנעלעד רעשיכַארַא ןַא רַאפ .ירעמע רעטסינימדלַאינַאל

 -נייק ןלעװ ןדיי יד זַא ,ןיז םעד ןיא גנורעלקרעד ַא ןבעגענּפָא רע

 "עלקרעד עקיזָאד יד .לארשייץרא ןיא טייחרעמ יד ןייז טשינ לָאמ

 גנורעטיברַאפ ןפורעגסיורַא טָאה ירעמע טניירפ-ןויצ םענופ גנור

 עשיטסינויצ עלעיציפָא יד ןיא רעבָא .הנחמ רעשיטסינויצ רעד ןיא

 זיא דייר סרעטסינימ םעד ןיא זַא ,טסיירטעג ךיז ןעמ טָאה ןזיירק

 טפראדעג טָאה סָאװ ,קורדסיוא רעטקישעגמוא ןַא זיולב ןעוועג

 | ,רעבַארַא יד ןקיאורַאב !

 ןופ ץנעדַאק-תוביצנ יד טקידנערַאפ ךיז טָאה 1998 ינוי ןיא

 ךָאירעּפ סנגנוריגער ןטצעל ןייז ןיא ךיוא .ןלעוימעס טרעברעה

 "ןיצ ןוא בושי םעד יבנגל סחי ןייז טרעדנעעג טשינ לעוימעס טָאה

 עיצַאזינַאלַאק רעשידיי רעד רַאפ טלייטענוצ טשינ טָאה רע .םזינ

 נַאמ רעד טמיטשַאב סָאד טָאה סע יװ ,ןדָאב-הכולמ ןעיירפ םעד

 ןופ ןעמוקעג רקיעב ןענייז סָאװ ,תוסנכח-טגנוריגער יד ןופ .טַאד
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 ןבענעגרעביא ןתוכרטצה עשידיי יד רַאפ לעוימעס טָאה דיי
 ןוא עירטסודניא רעשידי רעד רַאפ .םימוכס עקיטשינ ןיולנ
 -עטכיילרַאפ עקיטיונ יד ןרָאװעג טּכַאמעג טשינ ןענייז קרעװטנַאה
 יד טרעטכעלשראפ טָאה גנונדרַארַאפ-הילע עיינ יד ךיוא ,ןעגנור
 -ץרא טזָאלרַאפ ?עוימעס טָאה 1928 ינוי עדנע .עגַאל עקיטציאזיב
 רעד טָאה ,ןרָאפקעװַא ןייז ראפ םישדח עטצעל יד ןיא .לארשי
 טימ טָאה ןוא ןלעוימעס דצמ תולווע עלַא ןיא ןסעגוַאפ יוװ בושי
 "עס רעבָא .ביצנ ןשידיי ןטשרע םעד טננעזעג טנעמיטנעס ןפיס ַא
 גָאט םעניא .ענר רעטצעל רעד וצ זיב יירט ןבילבעג ךיז זיא לעוימ
 וצ ווירב-סננונעגעזעג א ןבענעגסױרַא רע טָאה ןרָאפקעװַא ןייז ןופ
 טשינ טָאה רע ןכלעו ןיא ,גנורעקלעפַאב רעקידלארשידץרא רעד
 עלַאנַאיצַאנ עשידיי יד ,טרָאװ קיצנייא ןייק טימ וליפא ,טנַאמרעד
 | | ,םייה

 טרינימָאנ זיא לארשי-ץרא ןיא רענַאישימַאקייה םעיינ םוצ
 ,רעמולּפ סעלרַאשט טרעברעה לַאשרַאמדלעּפ רעטְלַא רעד ןראוועג
 רעטשרע רעד תעב ןלארענעג עשילגנע עטסקיטכיט יד ןופ רענייא
 ,לארשי-ץרא ןייק ןעמוק ןייז רַאפ זיא רעמולּפ ,המחלמ-טלעוו
 .אטלאמ ןֹופ רענרעוונ רעד ןעוועג
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 :"ץנענַא רעשידיי, רעד ןגעװ ףמַאק םנא (1

 םוינָאיזיװער ןוא םזינויצ רעלַאקידַאר

 זיא ץנעגַא רעשידיי רעטרעטיירברַאפ רעד ןופ ענַארּפ יד

 .סערגנַאק ןט-13 ןופ סולשַאב ןטימ ןרָאװעג טקידיילרעד טשינ

 "טפַאשלעזעג ריא ןוא ץנעגַא רעד ןגעװ ףמַאק רעד ,ךופיהל דָארג

 "יירד ןכָאנ טפרַאשרַאפ טשרע ךיז טָאה ,ףוצרּפ ןשיטילָאּפ-ךעל

 "עמַא ןיא ןלייוו ןייז תעב טָאה ןַאמצייוו .זערּפ ,םערגנָאק ןטנעצ

 ןיא עינַאּפמַאק-דוסיה ןרק רעד טימ גנַאהנעמאזוצ ןיא) עקיר

 טימ ץנעגַא רעד חוכמ ןעגנולדנַאהרַאפ טריפענ (1998 רעטניוו

 -םוסקול םעד ןיא זיא 1924 רַאורבעּפ ןיא .עּפורגילַאשרַאמ רעד

 עטנַאזַאּפמיא .ןַא ןעמוקעגרָאפ קרָאידינ ןיא ירָאטסַא, לעטָאה

 -תוש-ץנעגַא עשיטסינויצ-טשינ עקיטפנוקוצ יד ןופ גנולמַאזרַאפ

 רעד ןיא .שארב רעלדא שרוכ .רד ןוא לַאשרַאמ יאול טימ םיפ

 דר .רד ןוא ןַאמצייוװ .פָארּפ ןעמונעג ל?ייטנא ןבָאה גנולמאזרַאפ

 ןוא -ןטַארקַאטולּפ רעקיזָאד רעד ןופ זיא סָאו ,ףורפיוא רעד .,ןיּפ

 ,ןנעגַא רעד תבוטל ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא עּפורג-ןּפָארטנַאליפ

 "סעלַאּפ רעד ןופ רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ םעד טריגענ רעבָא טָאה

 םָאה ,ןרענטרַאּפיץנעגַא יִד ןופ שטנווו םעד טיול ,טעברַא-עניט

 -גנַאק-טלעװ ןשידיי ַא ןגעװ קנַאדעג םעד ןבעגעגפיוא ןאמצייוו

 -עג ךיז ןבָאה עּפורג-לַאשרַאמ רעד טימ ןעגנוֿפדנַאהרַאּפ יד .סער

 ילארשידץרא עצנַאנ יד ךיז טָאה ?ייוורעד ןוא גנַאל-םישדח ןניוצ

 טקירדעגסיוא םיריבג רענַאקירעמַא יד ןופ גנורעטסייגַאב עקיד

 טשינ ייז ןבָאה טלעג ןייק .תוחטבה ןוא סעדער ענייש ןיא זיולב

 ךָאנ ןרָאװעג זיא סחי רעקידריוקרעמ רעקיזָאד רעד .ןבעגעג

 רעסיורג ַא ןופ ןַאלּפ רעד ןענַאטשטנַא זיא'ס תעב ,רעשיטסַארד

 א ךרוד ןרָאװעג טרינַאּפָארּפ זיא רעכלעוו ,עיצַאזינָאלַאק-םירק

 "נומָאק עשיריי ןופ עיצילַאָאק רעשיטסינויציטנַא רעקידהנושמ
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 עקיטסנוקוצ יד .ןרענָאיליפ עשידיי-שירָאטַאלימיסַא ןוא ןטס

 ןופ רעננעהנַא עטנערבראפ ןיָאוועג ךיילג ןענייז םיפתושדץנענא

 רַאלאד ןָאילימ 18 ןופ דנאפ א טריזינאנרא ןבָאה ןֹוא םירס

 רעקידלארשיזץרא רעד רַאפ תעב ,עיצַאינַאלַאקםירק רעד תבוטל

 טכארבענפיונוצ תורצ טימ טיוק ייז ןבָאה קנַאב-טנעמטסעווניא

 | ,רַאלָאד ןָאילימ ןייא

 -טנַא ןייז ייב טסעפ ןבילבענ ןַאמצייוו .זעדּפ זיא םעדצָאדט
 עפורגלאשראמ רעד טימ ץינענא-יטסיפ-יטפיפ ַא ןפטַאש וצ סולש

 םנה ,גנוניימ ןייז ןרעדנע טלאוװעג טשינ ןפוא םושב טָאה רע ןוא

 נָאט וצ נאט ןופ ךיו טָאה ?ארשידץדא ןיא ענַאל עשימָאנַאקע יד

 םוצ .ןדנוװשרַאפ ידמנל ןיא טײקיזָאלסטעברַא יד ןוא טרעסעברַאפ

 ןכלעוו ,ךאמּפָא ןַא טימ ןעגנַאנעג ןאמצייוו זיא סעדגנַאק ןטנצ רעפ

 םולשאב א טימ ןוא עּפורנלאשראמ רעד טימ ןסָאלשענ טָאה רע

 ,רד .ץנענא רעד תבוטל "סיטויפעד ףֶא דרַאָאב , ןשילננע ןופ

 סערגנָאק רעד זַא ,ןעוועג זיא גנַאלרַאפ רעשירָאנעטַאק סנַאמצייוו

 םעד ןקידנעראפ וצ טכַאמלופ עטצענערנאבמוא ןַא ןבענ םיא לָאז

 .ןינעדץנענא

 טנעדיזערּפ םעד טָאה'ס ,טיציױַאּפָא רעשיטסינויצ רעד ייב טייק

 רעשילגנע רעד טימ ןעננולדנַאהרַאפ ענייז ןיא זַא ,,ןפרָאװערנָאפ
 טשינ ללכב ךיז רע טנכער עטורנלאשראמ רעד טימ ןֹוא גננורינער

 םוצ ,טעטימָאק:סנַאיצקַא ןוא שערגנַאק םעד ןֹופ ןסולשַאב יד טימ

 .מ .רד :;טרינַאיסימעד ןבָאה גנולדנַאה סנַאמצייוו ןגעק טסעטָארּפ

 ןוא עוויטוקעזקע רענָאדנָאל רעד ןופ דילנטימ סלַא סישטיײטװאלאס

 יסנָאיצקַא ןופ רעציזראפ-עציו סלַא ,רעקירטש טרעבָאר .שדניא

 "ויצ ןט:14 ןוא ןט-13 םעד ןשיווצ דָאירעּפ םעד ןיא ,טעטימָאק

 -ויצ םעניא ןעננומערטש עלענָאיציזַאּפָא יד ןבָאה סערגנַאק-ןטסינ
 :ןעגנוטכיר ייווצ ןופ ןעמרָאפ עשיראטַאזינַאנרָא ןעמונעגנָא םזינ

 .םזינָאיזיװער (ב ןוא םזינויצ רעלַאקידַאר (א

 "ןדירפוצמוא עפיטס א ןפורעגסיורַא טָאה קיטקַאט סנַאמציײיוו
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 טלקיװטנַא ךיז טָאה 'ןטסיוויצ עלַאקידַאר, ןופ גנונעװַאב יד
 עשיטַארקַאמעד, ,"רמשמה לע, ןעננוריּפורג ענעדישרַאפ יד ןומ =

 -ירטש טרעבָאר .שזניא ןֹופ גנוריפ דעד דעטנוא ,וו .א .א ?ןטסינוזצ |

 ,ןַאמדלָאג םוחנ .רד ,קישטַײיװַָאלַאס .מ .רד ,םיובנירג קחצי ,"עק

 -ענ "ןטסינויצ עלאקידאר , יד ןבָאה ,ערעדנַא ןוא רעּפיש ,י ,יוד

 רעד ןגעֶק ףפמַאק ןופ ןעגנוזָאל ןסַאמ עשיטסינויצ יד ןיא ןפ' אוו

 -ֵלֲאֹּפ רעשירעבעגכָאנ סנַאמצייו ןגעק ,ץנעגַא דעטרעטיידברַאפ

 -טשינ ,רעשיטָאַאכ רעד ןעט ,טכַאמ-רָאטַאדנַאמ רעד יבנל קיט

 רעקרַאטש ַא רַאפ ,הילע רעטרעפ רעד ןופ םרָאפ רעטריזינַאנרַא
 רעשידייי רעשיטַארקַאמעד א רַאּפ ,עיצַאזינַאנרַא רעשיטסינויצ
 ןלַאיצַאס ,ןלַאנָאיצַאנ םעד טדיזילַאער סָאװ ,הילע ןַא רַאפ ,"ץנענַא

 : .קֶלֶאפ ןשידיי ןופ יובדעביא ןשימָאנָאקע ןוא

 ,יד ,עיציזָאּפָא רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוטכיר עטייווצ יד

 :עיטָאבַאשז באז ךרוד ןרָאװעג טריזינַאנרָא זיא עשיטסינַאיזיװער

 ןופ ןטערטענסיױרַא 1922 ביֹוהנֶא יקסניטָאבַאשז זיא ,עודיכ .ןיטס

 -ײטַאב רעמ טשינ ךיז טָאה ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד

 טיינאב 1923 טסברעה םעד טניז .סערגנָאק ןט-13 םעניא טקיל

 -ַאב רע .טייקיטעט עשיטסינויצ-לענַאיציזַאּפָא ןייז יקסניטַאבאשז

 ּפִא םוטעמוא טלַאה ןוא עּפָארײא-לַארטנעצ ןוא -חרזמ טזייר
 םעד ףרַאש רעייז טריקיטירק רע עכלעוו ןיא ,ןענניטימ עסיורג

 1924 ביֹוהנֶא .עוויטוקעזקע רעשינַאמצייוװ רעד ןופ סרוק ןלעיציפָא

 תירב דנַאברַאפ-טרָאּפס ןכעלטנגוי םעד עגיר ןיא רע טעדנירג

 ,"סעיװסזַאר , ןטסינויצ עשיסור יד ןופ ןַאנרַא רעד .ײרָאדלעּפמורט

 ןעמונעגרעביא ןיא ,ןילרעב ןיא ןענישרעד סנטצעל זיא רעכלעוו

 ןגָארטעגרעבירַא ןוא עּפורנ ןייז ןוא ןיקסניטָאבַאשז ךרוד ןרָאװעג

 -קיטרַא עשיטסיצילבוּפ עקידנצנעלג ענייז ןיא .זירַאּפ ןייק ןרָאװעג

 -נוטייצ עשיטסינויצ ערעדנַא ןיא ןוא ?טעיװסזַאר , ןיא טקודדעג ,ןעל

 -םינָאיזיװער ןֹופ גנַאג-ןקנַאדעג םעד יקסניטָאבַאשז טלקיווטנא ,ןענ
 ףמַאק (1 :ןעגנורעדָאפ יירד ףיוא טריזַאב רעכלעוו ,םזינויצ ןשיט

 רעד ןיא יונש רעלַאקידַאר (2 ץנענַא רעטרעטיירברַאפ רעד ןגעק
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 יאק-שיטסינויצ ַא תבוטל קיטילָאּפ-רָאטַאדנַאמ  רעקידלאדשידץרא
 םורא .ןָאינעל ןשידיי ןופ גנואיײנַאב (8 םישזער ןשירָאטַאזינַאק
 -יטמינויצ עפורנ א ךיז טלמאז ?טעיװסזַאר , ןֹוא ןיקסניטַאנַאשז
 טאהעג ןכָאה עכלעוו ,דנאלטור ןופ רקיעב ,ןרענָאיציזַאּפָא עש
 עקיוַאד יד .טנעמיטנעס ןסיורג א ןיקסניטָאבַאשז רַאפ לעוצעּפס
 א וצ ןעננודַאלנייא טקישענסיורַא 1928 גנילירפ ןיא םָאה עּפורג
 יד ,ץנערעפנַאק יד .עיציזָאּמָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ץנערעפנַאק
 -וקענרָאפ זיא (ןטסיוװיטקַא) ןטטיגַאיװערטסיױוצ ןּכ עטשרע
 ריא ןיא ךיז ןבָאה טקילײטַאב .זירַאּפ ןיא 1929 יַאֹמ ביֹוהנֶא ןעמ
 ,עגיר ,ןָאדנָאל ,לארשידץרא ,זירַאּפ ןופ רעמענלייטנא 20 ךרע ןַא
 -לַא רעד ןעוועג זיא רעציזרָאפ ,קיצנַאד ןוא עיפאס .,יקינָאלַאס ,ןיוו
 :ןטלַאהעג ןבאה ןטַארעפער .ןיקמָאיט באז ןקסע רעשיטסינויצ רעט
 רעשילוק .פָארּפ ,ןַאמלרעּפ .י ,רד ,ןיקמָאיט .1 ,יקסניטָאבַאשז .ז
 -ןלאזער עקידנגלָאפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז ףוסל .ערעדנַא ןוא
 ?ארשיד רא ןעלדנַאװראפ וצ זיא םזינויצ ןופ ליצ רעד (1 ;סעיצ
 7 (2 ;ןועוװ:סטַאטש שידיי ַא ןיא ןדױיה רבע ןטימ ןעמַאזוצ
 יד ראפ גנווייל עקיצנייא יד ןיא ?ארשידץרא ןייק הילעדןטַאמ
 -תולנ רעשינארט א ןיא ךיז ןענופענ סאו ,ןסַאמ-סקלָאפ עשיריי
 ןופ חטש םעניא ןרעוו ןעמונענניירַא זומ ןדריח-רבע (9 ןעגַאל
 -נעזערּפער ךעלטכער ןופ גנופַאש יד (4} עיצַאזינַאלאק רעשיריי
 רעשיבארַא ןַא טימ ,לארשי-קרא ןיא ןטפַאשרעּפרעק עוויטַאט
 ןופ ןעננומיטשַאב יד וצ הריתס ַא ןיא טייטש ,םייהרעמ-ןעמיטש
 ;קלָאפ ןשידיי ןצנַאנ ןופ ץיזַאב ַא ןיא לארשידץרא לייוו ,טַָאדנַאמ
 -רָאטַאדנַאמ יד זומ ןוילעה ביצנ ַא ןופ גנורינימַאנ רעד ייב (8
 :עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד טימ םכסחה ןיא ןעייגרָאפ טכַאמ
 -ינער-ראטַאדנַאמ רעקידלארשי-ץרא רעד ןיא סנטסָאּפ עשיכולמ (6
 ונופאש יד ןענעקרענא סָאװ ,ןענַאזרעּפ ןעמוקַאב רָאג ןענָאק גנור
 | -טּפיוה יד סלַא ,פארשי-ץרא ןיא םייה רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי ַא ןופ
 עלָארטנַאק ןוא גנוריפ עצנַאג יד (/ ןגנוריגער רעד ןופ עכַאנפיוא
 -אזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד וצ ןרעהעגנ ףרַאד הילע רעד רעביא
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 ןזומ ןדריה-רבע ןוא לארשידץרא ןיא םיחטש-דרע עיירפ יד (8 ;עיצ

 ,ןעגנוגנידַאב עכיילג ייב ,ןרעו ןבענענרעביא גנוריגער רעד ןופ

 ןריפכרוד זומ ןעמ (9 ;גנולדיזַאב רעשיבַארַא ןוא רעשידיי א רַאפ

 דוסי ןפיוא עיטנַארַאג רעלעיציּפָא ןַא טימ האולה עלַאנָאיצַאנ ַא

 םענופ ןרעװ טעטנלַאװרַאפ ןלעװ סָאװ ,םיחטש-דרע עיירפ יד ןופ

 -רָאער זומ סע (10 ;"?עיצַאזינַאלַאק רַאפ םיחטש יד ןופ דנַאפ ,

 יד יירכב ,ןלָאצ ןוא ןרעייטש ןופ םעטסיס רעד ןרעוו טריזינַאג

 ןענָאק ךיז לָאז םילוע עיינ יד ןופ עירטסודניא ןוא עיצַאזינָאלַאק

 סלַא ןרעוו טיינַאב זומ דודג רעשידיי רעד (11 ;ןעלקיװטנַא יירפ

 "ץרא ןיא ןָאזינרַאג ןשילגנע םעד ןופ לײטדנַאטשַאב רעליבַאטס ַא

 ןלָאז "יסנעשזדייא שיאושזד, ןֹופ רעדילגטימ עֹּלַא (12 ;לארשי

 .סערגנָאק ןשיטסינויצ ןכרוד ןרעוו טלייוועג

 .םינויצה תודחאתה, יד זַא ,ןסָאלשַאב טָאה ץנערעּפנָאק יד

 "ניא ןַא טביילב (ןטסינָאיזיװער-ןטסינויצ ןָאינוא") "םיטסיגויזיור

 "עג זיא'ס .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ לייט רעלַארגעט

 ןיא ץיז ןטימ ןָאזרעּפ 12 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ַא ןרָאװעג טלייוו

 ןָאינוא רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד רעסיוא ןענייז .ק .צ םעניא .זידַאּפ

 "סָארג ריאמ ,סואווירט .א .י ,ןיקמָאיט .ז ;ןיירַא ,יקסניטָאבַאשז .ז

 יָאבַאשז .ערעדנַא ןוא לַאשנייװ .רד ,ןַאמּפָאה .י ,ןהכ .י .רד ,ןַאמ

 "ויצ רעיינ ַא ןגעו טכַארטעג טלָאמעד ןיוש טָאה רעכלעוו ,יקסניט

 ןופ ןליוו םעד ןפרָאװעגרעטנוא ךיז טָאה ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינ

 ןופ ןעייר יד ןיא ןטערטעגנייֵרַא קירוצ זיא ןוא ץנערעּפנָאק רעד

 י / .עיצַאזינַאגרֶא רעשיטסינויצ רעד

 עיציזָאּפָא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןעגנוטכיר עדייב ןשיווצ |

 יד תעב .ןדישרעטנוא עלעיּפיצנירּפ עסיוועג טריטסיזקע ןבָאה

 יזיטַארקָאמעד רעד ףיוא טלעטשעג ּפָארט םעד ןבָאה ולַאקידַאר

 -טּפַאשלעזעגיפַאיצָאס םעד ףיוא ןוא ץנענַא רעשידיי רעד ןופ גנור

 ןיא ייס ןוא ?ארשידץרא ןיא ייס ןבעל ןשידיי ןופ יוברעביא ןכעל

 ןעגנורעדָאפ-רקיע ערעייז ןטסינָאיזיװער יד ןבָאה ,רעדנעל-תולג יד

 ןוא טכַאמ-ראטאדנַאמ רעד ןופ קיטיכָאּפ רעד עגונב טרילומרָאפ
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 -ַאזינַאנרַא ךיוא רָאנ ,שינָאלָאעדיא רָאנ טשינ .ןָאונעל םעד עגונב

 -ָאיציזַאּפִא עדייב ןשיווצ דישרעטנוא ןַא ןפַאשעג ךיז טָאה שירָאט

 טריזינַאגרַא ךיז ןבָאה ןטסינָאיזיװער יד תעב .ןעגנוריּפורג עלענ

 םעד ךָאנ טייג סָאװ ,הנחמ עטריניליּפיצסיד ,ענעסָאלשעג ַא סלַא

 עיירפ ןימ א ןבילבעג ןלַאקידַאר יד ןענייז ,יקסניטָאבַאשז גיהנמ

 ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריּפורג רָאֹּפ ַא ןופ ?טפַאשניימעג-ץנערעפנַאק,

 'ױלַאּפ ערעדנוזַאב ַא ןוא גנוריפנָא ערעדנוזַאב ַא דנַאל ןדעי ןיא

 א ! | ,עיניל עשיט
 "ױא ןדישרעטנוא עשירָאטַאזינַאנרָא-שינַאלָאעדיא עקיזָאד יד

 רעטעּפש טשרע ןענייז עיציזַאּפָא רעשיטסינוצ רעד בלאהרענ

 ןשירעננעק ןפרַאש ַא טייצ רעד טימ קידנעמעננָא ,ןרָאװעג טלוב

 יד ןענייז סערגנָאק ןט-14 םעד ברע הפוקת רעד ןיא ,רעטקַארַאכ

 .קיגנַארטייװצ ןוא ןעמווושרַאפ רעייז ןעוועג ןדרישרעטנוא עקיזָאד

 -ענ ןקרַאטש ַא טימ ןעוועג ןדנוברַאפ זיא עיציזָאּפָא עצנַאנ יד

 ענונב ייס ,גנוריפ סנַאמצייו ןנעק ףפמַאק םוצ ןליוו ןעמַאזניימ

 -ַאדנאמ רעד יבנל קיטילָאּפ רעד ענונב ייס ןוא ענַארפדץנענַא רעד

 -ףמַאק רעקיזָאד רעד זַא ,טכודעג וליפא ךיז טָאה'ס .טכַאמ-ראט

 -ָאֹּפִא עצנַאג יד ןוא םידוגינ עכעלרעניא יד ןשיוורַאפ טעװ טסייג

 -ָאטַאינַאנרַא רעמַאזניימעג ןייא ןיא ןסינפיונוצ ךיז טעוװ עיציז

 ,םרָאֿפ רעשיר
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 םע"גנָאק רעשיטסינויצ רעטנצרעפ רעד = (52 |

 ןיוו ןיא |

 ןיא ןעמוקעגרַאפ ויא םערגנָאק רעשיטסינויצ רעט-14 רעד = |
 300 יד ןופ .1998 טסוגיוא 81--18 ןשיווצ טייצ רעד ןיא ,ןיוו

 "סדנַאל ענײמעגלַא יד וצ טגנַאלַאב טפלעה יד טאה ,ןטַאנעלעד

 00 ךרע ןַא טלייצעג ןבָאה ןעגנוריּפורג-רעטעברַא יד ,ןטפַאשנַאמ

 ,18 ןטסינויצ עלַאקידַאר יד ,ןטַאנעלעד 88 "יחרזמ,,ןטַאנעלעד
 .ןטַאגעלעד 8 עּפורג סיקסניטָאבַאשז

 :סערער ןטלַאעג ןבָאה גנונעפערעד רעכעלרעייפ רעד תעב = |

 .רד .תויה .פָארּפ ןֹוא וָאלָאקַאפ םוחנ ,ןַאמצייוו םייח .פָארּפ

 ןוא רעטערטרַאפ-סגנוריגער עכיײלאצ יד טסירנַאב ןַאמצײװ

 יַאסַאבמַא ןשיטירב םעד ןוא רעבענטסַאג עשיביידטסע יד רקיעב

 יד ,גנונעפערעד-סטעטיזרעווינוא יד רע טנָאמרעד ןַאד ןוא ,רָאד

 טעברַא רעוויסנעטניא ןַא ןופ טייקידנעווטיונ יד ןוא הילע עסיורג

 ןטייווצ םוצ :עדער ןייז ןיא טנָאז וָאלָאקָאס .ג .תונרק יד תבוטל

 ,ןיו ןיא טלמַאזרַאפ סערגנָאק רעשיטסינויצ רעד ךיז טָאה לָאמ

 -שייץרא .גנוכעלקריוורַאפ ןופ םערגנָאק ַא זיא'ס ,טָאטש סלצרעה

 עסיורג ַא טםרעװ ביבא לת .ָאּפמעט ןלענש ַא ןיא ךיז טיוב לאר

 "עװַאב-סגנורירטַאּפער ַא רָאנ טשינ זיא םזינויצ רעד רעבָא .טָאטש

 לָאז .טַאט עשיטע עסיורג ַא ךיוא ךיא'ס ,קְלָאפ ןשידיי ןופ גנוג

 רעשירָאטסיה ןייז ןופ ךיוה רעד ףיוא ןייטש סערגנַאק'חילע דעד

 רעד ,תויח . .צ .ּפָארּפ טלַאה ןעגנוסירנַאב יד ךָאנ --- ,עבַאנּפיוא

 םזינויצ רעד, .ט .ד .א טַארעפער ןייז ;ןיוו ןופ רעניבאררעכיוא

 | | ."םעלבָארּפ-טלעװ ַא סלַא

 -פיונוצ ןקידננלָאפ םעד טיול טלייוועג ;טרעװ םוידיזערּפ סָאד

 -דנַאה .רד ,ןילרעב .מ ,ןיקשיסוא ,רעציזרָאפ --- ווָאלָאקַאס :לעטש

 ,דלָאש .ה יורפ ,ןיקצָאמ ,9 ,עטיוועל .0 ,זייו ןעפיטס .רד ,עקטי

 דוד ןוא ןַאלּפַאק רעזעילא ,לעמולק .מ .רד ,ןייטשברַאפ .ה פעד

 י יי : | 44



 "תרכזה ןייז ןיא טנַאמרעד וָאלָאקטַאס .1 ,רעציזרָאפעציװ -- זמר

 רעדנַאסקעלַא :;רענעמיהכולמ עכעלטניירפ-ןויצ יד :עדער-תומשנ

 ילַאװָאק ,י ברח ןַאד ,ןָאסליו טנעדיזערּפ ןוא רענלימ דרָאל ,אביר

 .מ .מ רעוט ןשיטסינויצ ןטְלַא םעד ,עווקסַאמ ןופ עזַאמ ברה ,יקס

 רעקיטנַאמָאר ןשיטסינויצ-שיטסילַאיצַאס ןעלעדייא םעד ,ןיקנייש

 ,רד רעפמעקטימ ןשינַאילצרעה ןקידנריפ םעד ,ןיקריס ןמחנ .רד

 ,ערעדנַא ןוא ןָאזלענעצאק ןסינ

 רע .ןַאמצײװ .זערּפ טרָאװ ַא טמענ טכירַאב ןשיטילָאּפ םוצ

 רנוברעקלעפ םייב עיסימָאק-ןטַאדנַאמ רעד ןופ סחי שעד םורַא טדער

 ןפַאשענ טציא ןבָאה רימ ;ףוסל טרעלקרעד ןוא םזינויצ םעד יבנל

 ןיא .ןָאזבָאקַאי .וו ,רד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ףנעג ןיא ָארויב ַא

 טימ טקַאטנָאק ןכעלטניירפ ַא ןיא ןענַאטשעג רימ ןענייז ןָאדנָאל

 .טייצ רעטצעל רעד ןיא טריטסיזקע ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריגנער עֶלַא

 ןוא עגַאל עשיטילָאּפ רעזנוא טרעסעברַאפ ךיז טָאה רָאי ייווצ טניז
 ןייז טזָאלרַאֿפ טָאה ?עוימעס .שזיטסערפ רעזנוא ןסקאוועג זיא'ס

 -רַאפ אבהל ךיוא טעװ רע זַא ,ןפָאה רימ רעבָא ,ןטסָאּפ-תוביצנ

 םעיינ םעד ןסירנַאב רימ .רעפלעהטימ ןוא טניירפ רעזנוא ןבכיילב

 ןקינילדארג ןוא ןכעלרע ןַא ,רעמולּפ דרָאל םעד ,רענָאישימַאקייה

 עטרעפ יד .נלָאפרעד ןוא קילג ךס ַא םיא ןשטניוו רימ ןוא ,טַאדלָאס

 -ַאב יד .גנובעלפיוא עיינ ַא דנַאל םעניא טגנערבעגניירַא טָאה הילע

 -ינוא רעזנוא .טרעסעכרַאפ ךיז ןכָאה רעבַארַא יד טימ ןעגנואיצ
 רעד ןוא םולש םעד ןעניד טעוו םיפוצה רה ןפיוא טעטיזרעוו

 רעקיטציא רעד .רעקלעפ-רעדירב עשיטימעס עדייב ןופ טפַאשנסיוװ

 ,"יסנעשזרייא שיאושזד , ןופ ענַארפ יד ןקידעלרעד זומ סערגנָאק

 טצנעגרעד טאלַשטַאס םוסג ,ןּפעלשּפָא רעמ טשינ ךיז טזָאל עכלעוו

 :ןגָארפ ייווצ ךעלריפסיוא טלדנַאהַאב ןוא טכירַאב ןשיטילָאּפ םעד

 תונעט רעניטסעלַאּפ-דעינילער יד ןוא םעלבָארּפ ןשיבַארַא םעד

 םעד ןופ טכיראב א ּפָא טינ טשעּפלַאה ,ג .רד ,ןקילָאטַאק יד דצמ

 רעד ןגעוו טרירעפער ןיּפור .א .רד ,טַאר-סטּפַאשטריװ ןוא דץנַאניפ
 טארעפער א טלָאה יטסואלּפַאק .ט .שיא ,לארשייץרא ןיא טעברַא
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 ?ארשידץרא ןיא עיצַאזינָאלַאק רעכעלטּפַאשטריװדנַאל רעד ןגעוו

 "ניא ןַא ןופ ןדָאטעמ יד ךעלריפסיוא טלדנאהאב ןיקסָאס .ז .רר ןוא

 | | .טעבדַא-עיצַאזינָאלַאק דעוויסנעט

 -ערעטניא ןַא רָאפ טמוק ןטארעפער ןוא ןטכירַאב יד ךָאנ

 ירֲאפ יד ךיז ןקילײטַאב סע רעכלעוו ןיא ,עטַאבעדילַארעגעג עטנַאס |

 טדער ןײטשברַאּפ .ה ,ןעגנוריּפורג ןוא סעיצקַארפ עלא ןופ רעייטש

 -עוקע רעד ןופ גלָאפרעד רעקיצנייא רעד :"יחרזמ , ןופ ןעמָאנ ןיא

 יד .טעטיזרעווינוא דעד ןֹופ גנונעפערעד יד ןעוװעג זיא עוויטוק

 !גלָאפרעד יד טימ ןריצלַאטש וצ טכער ןייק טשינ טָאה עוויטוקעזקע

 ןוא ןפורעגסיורַא טשינ טָאה יז עכלעוו ,הילע רעטרעפ דעד ןופ

 זַא ,טַארעּפער ןייז ןיא טגָאזעג טָאה ןיּפור .ױד ,טציטשעג טשינ

 -ַאװק םעד רַאפ רָאנ ,טעטיטנַאװק םעד רַאפ טשינ ןגרָאז ף-ַאד'מ

 ןלעװ טפַאשטריװדנַאל רעד טימ זיולב רעבָא .הילע רעד ןופ טעטיל

 זיא'ס .לארשידץרא ןיא טייהרעמ עשידיי ןייק ןפַאש טשינ רימ

 קלח ַא ןבָאה ןדיי עלַא ,?ארשידץרא ףיוא לָאּפָאנָאמ ןייק ָאטשינ

 תורדתסח ןופ רוטַאטקיד ַא ןדלוד טשינ ןלעו רימ .ץראה ןינב ןיא|

 ױזַא ייז ןבָאה רימ ןעוו זַא ,ךיא ןיימ ,תוצובק יד עגונר ,םידבועה

 יָאד יד ןסלאהסיוא רָאי 2--2 ךָאנ רימ ןלעוו ,ןטלַאהענסיױוא גנַאֿל

 םיצולח ,, ;סקניל ףיוא ןפורנשיווצ עשימרו טש) .רעדניק-טסעס עקיו

 ןסע רע לָאז ןבעל ץנַאג ןיז; ,"!רעדניקטסעק ןייק טשינ ןענייז

 סָאװ-ַאפ רעבָא ,ןרעװ ןּפַאשעג זומ ץנענַא יד .("!טסעק עכלעזַא

 !?סערגנאק ןשידיי ןכעלטלעװֿפַא םעד ףיונוצ טשינ ןעמ טפור

 רעשיליוּפ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,טנָאז (ןליוּפ) בילמַאג עשוהי ,רד

 יד רַאפ ןרָאװעג זיא לארשי-ץרא :"תונבֿפ תע, ןוא עעיצַאנעלעד

 יַאד יד ןופ היִלע יד רעבָא .טעטילאער ַא ןליוּפ ןיא ןסַאמ עשידיי

 טָאּפש טימ ןעמונעגפיוא ןטסינויצ לייט 8 דצמ טדעוװ ןסַאמ עקיז

 ןופ ןדיי יד טָא :טגָאז ןעמ ןעוו ,ייוו זנוא טוט סע .האנש ןוא

 ,ןושל ַא טימ ןצונַאב טשינ ךיז רָאט'מ .?םַאנ עקישזד ןוא יקוועלַאג

 טפַאשטריװדנַאל יד ,ֿלַאנעסרַא ןשיטימעסיטנא ןופ טמַאטש סָאװ |

 רעייז ַא זיא עירטסודניא יד ךיוא רעבָא ,ךַאז עקיטכיוו רעייז א זיא
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 -קע יד טשינ טנרָאז סָאװרַאפ .ץראה ןינב ןיא רָאטקַאפ רעקיטכיוו

 ?עירטסודניא רעננוי רעד רַאפ ,דנַאטשלטימ םעד רַאפ עוויטוקעז

 ,טיילעגנוי ןשיוצ ןטאקיפיטרעס ןלייטרַאפ ןטמַא-עניטסעלַאּפ יד

 -ריזילַאיצעּפס רעבָא ,ןטַאטשרַאװ ןיא םישדח 2--2 ןטעברַא סָאוו

 .ןטַאקיפיטרעס ןייק טשינ ןעמוקַאב תוכאלמ-ילעב ןוא טיילכַאפ עט

 ,ןגַארפ ןטַאדידנַאק-הילע יד ןעמ טלעטש הדובעה תקלחמ רעד ןיא

 -ילעוּפ ןוא "רורד , ןשיווצ דישרעטנוא ןַא זיא סָאװ, ;לשמל יו

 רעשיטסינויצ רעֶד ןופ טנעדיזערּפ רעד וליפא זַא ,ךיז טכַאד "?ןויצ

 הבושת רעד ןופ ןוא .טשינ ךיוא סָאד טסייוו עיצַאזינַאגרָא-טלעוװ

 "רעס םעד ןעמוקַאב סָאד קיגנעהּפָא טפָא זיא תולאש עכלעזַא ףיוא

 ,טַאקיֿפיט

 :"תודחאתהח , ןופ ןעמָאנ ןיא טרעלקרעד וָארָאזַאלרא םייז ,רד

 -יטסינויצ ןופ ןגַארפ יד עירעטסיה טימ ןעלדנַאהַאב טשינ רָאט'מ

 -ַאּפ רעזנוא זַא ,ןענעקייל טשינ ךיז טזָאל סע רעבָא ,קיטילָאּפ רעש

 ןבָאה רימ .ןרעלעפ ךס ַא טכַאמעג ןרָאי עטצעל יד ןיא טָאה קיטיִל

 טָאה רעכלעוו ,רעקיצנייא רעד .ףנעג ןיא טעברַא יד טקיסעלכַאנרַאפ

 ,ןסערעטניא ערעזנוא טקידייטרַאפ עיסימָאק-ןטַאדנַאמ רעד ףיוא

 לארשי-ץרא ןעיוב טשינ ןָאק'מס .לעוימעס טרעברעה ןעוועג זיא

 סע יװ ,סָאַאכ ןלַאיצָאס ןוא ןכעלטפאשטריוו ןופ םעטסיס םעד טיול

 -וקעּפס-ןדָאב יד .הילע רעטרעפ רעד ןופ ןגָאלָאעדיא יד ןקידערּפ

 .רד ןֹופ עיפָאזַאליפ-עזימעגנ רעד טימ .,ןריניאור זנוא טעוװ עיצַאל

 עסיורג ַא ;זיא רקיע רעד ,ןָאטּפיוא טשינ ךס ַא ןעמ טעוװ ןיקסָאס

 תבוטל ןוא ףליה רעד טימ טעברַא-עיצַאזינָאלָאק עשיטַאמעטסיס ןוא

 ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאז דלעפנעמולב טרוס ,קלָאפ ןשידיי ןצנַאנ םעד

 םורַא טמענ עכלעוו ,"גנוקיניירַאפ רעשיטסינויצ רעיירפ, רעד

 "קע רעד וצ ןעיורטרַאפ ןבָאה זומ ןעמ :ןטַאגעלעד עשטייד רקיעב

 ןכעלטנירג ַא טננַאלרַאפ םזינויצ רעד .גנוריפ ריא ןוא עוויטוקעז

 -ַאב שיטירק רעייז ָאזלַא ףרַאד'מ ,םוטנדיי ןופ יוברעביא ןלַאיצַאס
 רעביא טמענ (קרָאי-וינ) זיי ןעפיטס .רד .הילע עטרעפ יד ןטכַארט

 רעכלעוו ןיא ,עדער עשילננע עשיטעטַאּפ ַא טלַאה ןוא ץיזרָאֿפ םעד
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 זיא עכלעוו ,עקירעמַא ןיא עיצַאזינַאגדִא עשיטסינויצ יד :טנָאז רע

 ,טפנוקוצ עסיודג ַא ךיז רַאפ טָאה ,1898 רָאי ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג

 ןופ גנוטסייל עשיטסינויצ עכעלרעה יד ןענַאמרעד ָאד זומ ןעמ

 סָאװ ,טגערפעג ךימ טָאה'מ .חמחלמ-טלעוו רעד תעב סיידנַארב יאול

 'טגָאמעד עשיטימעסיטנַא יד וצ ,דיי רענַאקירעמַא סֵלַא ,גָאז ךיא

 םעד ןגעס ןיוו ןופ ןסַאנ יד ףיוא רָאפ טציא ןעמוק סָאװ ,סעיצַארט

 ןיא; :הבושת עקידנגלָאפ ןבענעג בָאה ךיא .סעדגנַאק ןשיטסינויצ

 -וקרָאפ לָאמַא טרָאד טעװ סע ןעוו ,םילשורי טָאטש רעשידיי רעד

 ןריזיליבָאמ ןפרַאד טשינ ןעמ טעװ סערגנָאק רעשידיי-טשינ א ןעמ

 ?,רעמענלײטנַא-סערגנָאק יד ןצושַאב וצ ידככ ,ײצילַאּפ עצנַאנ יד

 * .ץנערוקנַאק רעדעי ןָא ןייז ףרַאד ?ארשידץרא ןיא עיצַאזינָאלַאק יד

 . רענַאקירעמַא ענעי טימ ןייז םיכסמ טשינ ךיא ןָאק םעד בילוצ ןוא

 רעד טימ הנרדמ ןייא ףיוא לארשידץרא קעװַא ןלעטש סָאװ ,ןדיי

 ןרַאפ הנכס ַא ןיא טקעיֶָארּפ רעמירק רעד .עיצַאזינָאלַאק רעמירס

 ןסילשַאב טייג'מ ןעוו ,טכַארטַאב ןיא ןעמענ ןעמ זומ סָאד .םזינויצ

 | .עּפורגילַאשרַאמ רעד טימ תופתושדץנעגַא יד

 "רעד טָאה ןַאמצייװ טנעדיזערּפ רעד :טגָאז םיובנירג קסחצי

 .ןטרַאװ טשינ ןָאק רע ןזַא ,סערגנָאק ןטנעציירד ןפיוא טרעלק

 סעיזוליא יד .ןטרַאװ זומ רע זַא ,טציא ןעעז ריס רעבָא

 "תוש-ץנענַא יד ,ןברָאטשענּפָא ןיוש ןענייז :ץנעגַא רעד ןגעוו

 םרַאװ סָאװ ףיוא .עיצַאזינָאלָאק-םירק רעד וצ רעכירַא ןפיול םיפ

 טימ ןטעברַאטימ טשינ ךָאד ןענָאק רימ ?טנעדיזערּפ רעה רעד ךָאנ

 ייז רַאפ ןיא לארשייץרא זַא ,שוריפב ןרעלקרעד סָאװ ,ןשטנעמ

 -וטיּפַאק ןֹופ געוו ןפיוא גנַאל ןיוש ןעיינ רימ .הדיחי תכ ןייק טשינ

 עוויטוקעזקע רעד ןופ קיטילָאּפ-ןרעסױא יד ,ײעדָאגוא, ןֹוא עיצַאלוט

 ןענערָאװ זומ ךיִא .עטפאהגנורּפש ַא ,עשיטסינאיסערּפמיא ןַא זיא

 טציא טייג סָאװ ,הילע-ןסַאמ יד ,טייקנדידפוצ ןופ ןָאט םעד ןנעק

 ןופ ןעננוטסייל יד ךרוד ןרָאװעג ןפורעגסיורַא טשינ זיא ,ןלוּפ ןֹופ

 ָאנָאקע-לַאיצַאס םעד ןופ טַאטלוזער ַא ןזיא יז .עוויטוקעזקע רעד

 "נוא ןזומ רימ .עּפָארייא-חרזמ ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,סעצָארּפ ןשימ
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 ןסייררעביא ךעלקריוו ןליוו סָאװ ,עקינעי יד ןפלעה ןוא ןציטשרעט
 ןוא ןבעל-סעמערק ןסידתולנ םעד טימ ,עקישזד ןוא יקוװעלַאנ טימ
 ,(קרָאידוינ) יטטפיל יאול .לארשידץרא ןיא ןבעל יינ ַא ןביוהנא ןליוו
 ;בָאה ייז זַא ,ןטַאנעלעד רענַאקירעמַא יד ןופ ןעמָאנ ןיא טרעלקרעד
 ןעיײרפַאב ךיז זומ ןעמ .גנוריפ ןייז ןוא ןענַאמצייוו וצ ןעיורטרַאפ
 פב םדוק עגונ זיא סָאד ,שיטילָאּפ-לַאער ןעקנעד ןוא ןזַארּפ יד ןופ
 -ייא שיאושוד רעד ןוא טכַאפ-רָאטַאדנַאמ רעד יבגל סחי םעד
 -ענ לארשיז-ץרא :;טנַאז (עיצילאנ-חרזמ) ךייר ןָשעל ,רד ."יסנעשזד
 ןינב םוצ ןעיצוצ עלַא זומ ןעמ ,קלָאפ ןשידיי ןצנַאג םוצ טרעה
 ןזומ ,טלעג טימ לופ ןייז ןלָאז סעסַאק ערעזנוא ןעוו ןליפא .ץראה
 קיטילַאּפ דעד ןיא ךיוטג .ץנענַא עטרעטיירבראפ יד ןּפַאש ךיוא רימ
 ןבָאה ארומ טשינ ףרַאד'מ .גנולעטש עשינָאל ,עקיאור ַא קיטיוג זיא
 ;נורעדנַאװנייאןסַאמ עדעי .,?ערָאנוא , ;יירשעג סמיובנירג רַאפ
 "סח ךעלריטַאנ טָאה הילע עטרעפ יד ךיוא .ןטייזנטָאש עריא טָאה
 .דָאב ןטימ דניק סָאד ןסינסיוא טשינ רָאט ןעמ רעבָא ,תונור
 זיא הילע עטירד יד :טרעלקרעד ,(לארשייץרא) יטסארּפוס עשוטי
 -ַאב עסיורג ַא טָאה עטרעפ יד ךיוא רעבָא ,קיטכיוו רעייז ןעוועג
 -יוט 88 ןופ בושי םעד טרעסערגרַאפ ןבָאה תוילע עדייב .גנוטייד
 עיינ יד ,1998 רָאי ןיא ןיא טנזיוט 180 ףיוא ,1919 רָאי ןיא טגז
 -טפאשטריוו םעד בילוצ דָאנ טשינ לארשידץרא ןייק ןעיינ םילוע
 ןופ ליפעג םעד בילוצ ךיוא רָאנ ,רעדנעל-תולג יד ןיא קורד ןכעל
 ןעגנַאלרַאפ רימ .דיי ןדעי ןופ ץרַאח ןיא טבעל סָאװ ,ןויצ תבהא
 .עכלעוו ,רוטַאטקיד רעשיאיײטרַאּפ רעד ןֹופ גנואיירפַאב יד רעבָא
 ."םידבועה תורדתסה , רעד ךרוד ,דנַאל ןיא טביאעגסיוא םרעוו
 -עג סיורנ א ןעמוקעגרָאפ זיא טנייה :טנַאז (י"א) ןירוג ןב רוד
 -וקענ דנאטשוצ זיא'ס :עטכישעג רעשיטסינויצ רעד ןיא שינעעש
 רעשיטסילַאיצַאסישיטסינויצ רעצנַאג רעד ןופ גנוקיניירַאפ יד ןעמ
 ,פארשי-ץרא ןיא טייחרעמ עשידיי ַא ןפַאש ליוו'מ ביוא .גנוגעוַאב
 עכלעוו ,טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןנעק ןפמעק טשינ ןעמ רָאט
 רימ .טייהרעמ עקיזַאד יד ןפאש וצ תוחוכ עלַא טימ ךיז טימַאב

 טיש י = יש
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 -לטימ ןֹופ גנוריזינָאלַאק ןוא גנורעדנַאװנייא רעד ןגעק טשינ ןענייז

 -רָאטַאדנַאמ דעד יבגל עוויטוקעזקע רעד ןופ קיטילַאּפ יד ,דנַאטש

 -ַאנניזער רעקידרדסכ ַא ןֹופ עיניל רעד ףיוא ןעגנַאנעג זיא טכַאמ

 "תופתושב ַא ןענופעג ןזומ רימ ןוא ,טכַאװרעד טנעירָא רעד .עיצ

 ,(ןויצ יריעצ) יקסגימערעמ לארשי ,קלָאפ ןשיבַארַא ןטימ געוו ןקיד

 .קיטילַאּפ רעד ןיא טרינימָאד ןלעוימעס ןופ טסייג רעד זַא ,טניימ

 ,קיטילָאּפףמַאק ַא ןיא ךיז ןקיטיונ רימ .עוויטוקעזקע רעזנוא ןופ

 ?ננורעלקרעד סירעמע ןגעק טריטסעטָארּפ טשינ ןעמ טָאה סָאװרַאֿפ

 ינוא ןציטשרעטנוא ןפרַאד ריס :טנָאז (עקָארק) ןָאהט עשוהי ,רד

 -יורט זיא'ס .פמַאק רעייז ןיא ווָאלָאקָאס ןוא ןַאמצייוו רעריפ ערעז
 תפסא , ןיא תודחא יד ןכָארבעג טָאה ?יחרזמ , רעד סָאװ ,קירע

 טשינ רָאט ןעמ ןזַא ,ןעהנעט רעײטשרָאּפ-"יחרזמ , יד ."םירחבנה

 רעכעלטפַאשלעזעג ךעלטנפע ןַא ןיא ןעיורפ טימ ןעמַאזוצ ןציז

 ןיא ןעיורפ טימ ןעמַאזוצ ייז ןציז סָאװרַאפ רעבָא ,טפַאשרעּפרעק

 ןעמ רעבָא ,דנַאל ןרַאפ הכרב ַא זיא הילע עטרעפ יד ?םייס ןשיליוּפ

 ןרַאפ זיא סָאװ ,"םוטנשטנעמ-טפול , סָאד ןכַאמ ךעלדעשמוא זומ

 יטפַאשטריוװ ןופ ייס ןוא ןשילַארָאמ ןופ ייס הנכס ַא ץראה ןינב

 . רעד ןוא ץולח רעד רעבָא ,טליוו ריא סָאװ ,טגָאז ,טקנוּפדנַאטש ןכעל

 ,רעשיפ ןַאשז ,ץראה ןינב ןופ רעףפמעקיטּפיוה יד ןעגײז רעטעברַא

 גנוריפ-קיטילַאּפ עשיטסינויצ יד ףפרַאש טריקיטירק ,(ןּפרעװטנַא)

 יטָאבַאשז באז ."ךובסייוו , םעד ןופ גנורילונַא יד טגנַאלרַאפ ןוא

 -רעמ יד זיא ליצ רעזנוא ;:עדער רעכעלריפסיוא ןייז ןיא טגָאז ,יסס

 ןבָאה רימ ןזומ ,ןכיירגרעד וצ סָאד ידכב ,לארשיזץרא ןיא טייה

 טנזיוט 40 םומינימ ןופ הילע ןַא רָאי 28 עטסטנעַאנ יד ךשמב

 .רעסיוא ןַא רעכָא זיא רָאי ַא טנזיוט 40 ןופ הילע יד ,רָאי ַא ןריי

 ןיא ןכיילנ סריא טשינ טָאה סָאװ ,גנוטסייל-דרָאקער עכעלנייוועג

 טעװ דנַאל םעניא ביוא ,ןייז ךעלנעמ רָאנ ןָאק יז .עטכישעג רעד

 רעקיטציא רעד .םישזער רעשירָאטַאזינָאלַָאק רעלעיצעּפס ַא ןשרעה

 "וצ ןוא ןופרעד טייוו רָאג זיא טכַאמ-ראטַאדנַאמ רעד ןופ םעטסיס:

 -עיא"ןטנַארגימע ןַא זיולב הילע עטרעפ עסיורג יד זיא ,םעד ביל
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 עטרעפ יד .ןכערבנעמַאזוצ רעטעּפש רעדָא רעירפ זומ סָאװ ,עיצַאלט
 יד ןַארַאפ טשינ ךָאנ זיא'ס וו ,טעטש יד ןיא דקיעב טיינ הילע

 .גנולקיוװטנַא עלעידטסודניא ןוא עשימָאנַאקע עקידנכעדּפשטנַא

 הכולמ יד ייז זומ ,דנַאל ןפיוא ןייג ןענָאק ןלָאז םילוע יד ידכב

 ללכב זומ סע .ןוורעזער-דַאב עיירפ עריא גנוניפרַאפ וצ ןלעטש

 ןעעשעג טשינ רָאט סע ,םישזער רעקיטציא רעד ןרעוו טרעדנעעג

 רענָאישימַאקייה םעיינ א טדינימָאנ ןעמ זַא ,סנטצעל יװ ,לַאפ אזַא

 "יטסינויצ רעד דצמ המכסה רעד ןָא ןוא העידי רעד ןָא (רעמולּפ)

 -ץרא ןיא ור רעד טימ רעכיז טשינ ןענייז רימ .עוויטוקעזקע רעש
 ריא טָאה סָאװ ;וָארָאזָאלרא .דד .ןפורנשיווצ עשימרוטש) ,?ארשי ||

 -עס טשינ ןוא רעמולּפ לַאשראמדלעפ םעד טציא ןבָאה רימ ,ארומ

 ןבעל ןשידיי ןופ ץוש םעד ןוא ור יד ןרעכיז וצ ידכב ,(!ןלעוימ

 יד .ןָאיגעל ןשידיי ןופ גנואיינַאב יד קיטיונ זיא ,?ארשי-ץרא ןיא

 זיא ,ןגָאלשעגרַאפ ָאד טרעוו יז יו יױזַא ,"יסנעשזדייא שיאושזד ,

 הבושת לעב ַא יװ ,ַאסָאנַאק ןיא ָאד ייטש ךיא ,רַאבמעננָא טשינ

 ןופ טעטינערעווס רעד ףיוא טשינ טעטכיצרַאפ ;ךייא נָאז ןוא

 "רא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןטָאירטַאּפ טשינ טביירטרַאפ ,סערגנָאק

 - ..עיצַאזינַאג

 "ייל עשירָאטַארַא עסיורג ַא ןעוועג זיא עדער סיקסניטָאבַאשז

 -נעק סיקסניטָאבַאשז ןופ ךיוא ,סערגנַאק ןצנַאנ ןֹופ זיא ןוא ,גנוטס

 זיא יז םנה ,םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ןרָאװעג טרעהעגסיוא ,רענ

 ךצמ ןפורנשיווצ עכעלטפאשנדייל ןופ ןרָאװעג ןסירענרעביא טפָא

 ַא טָאה יקסניטַאבַאשז ;טרעלקרעד ,ןיועל והירמש .רד ,עקניל יד

 ,ןרעוו טריזילַאער טעוו יידיא ןייז ,ננואיושנא-טלעוו עשינאכעמ

 םעד .?ארשי-ץרא ןיא ןדיי ןָאילימ ןבלַאה ַא ןבָאה ןלעוו רימ ןעוו

 טשינ רימ ןלעװו ןטַאדלַאס טימ ןוא ןפיוק ןזומ רימ ןלעוו ןדָאב

 יד ןעועג ךעלגעמ טשינ טלָאװ םיצולח יד ןָא .ןָאטּפױא ךס ַא
 עסיורג ַא טָאה םיפוצה רה ןפיוא טעטיזרעווינוא יד .הילע עטרעפ

 טניז :טגָאז (םדיל) יקצעדָארב .ז .ּפָארּפ !גנוטיידַאב עשירָאטסיה
 -יא עיציזָאּפָא רעטריזינַאגרָא ןַא טימ ןָאט וצ רימ ןבאה ראי ייווצ
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 ַא ןִא ןוא םַארגָארּפ ַא ןִא זיא עיציזַאּפָא יד רעבָא .םזינויצ םענ

 -עג זנוא ןבָאה יקסניטָאבַאשז טשינ ןוא םיובנירג טשינ .גנוריפ
 :סידוטנַאװַא טימ ןריקיזיר טשינ ןרָאט רימ .געוו םעיינ םעד ןזיוו

 ,ןעניימ ןרענָאיציזָאּפָא עכנַאמ ןעוו ,ךעלרעכעל זיא'ס .רענעלּפ עשיט |

 ןעמ זַא רעדָא ,דנוברעקלעפ םייב ןגָאלקרַאפ דנאלגנע לָאז ןעמ זַא
 ,הכולמ רערעדנַא ןַא ןבעגרעביא טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ םעד לָאז
 -ַאֹּפ סנַאמצייו ןופ רעגנעהנָא ןענייז ,ןטסינויצ עשילגנע יד ,רימ

  ה | | ,קיטיל

 ,(עינעמור) רעטָארימעג .י ,רד רעניבַאררעבױא ךָאנ ןדער סע !
 פור ףסוי ,רד ,(עקירפַא-םורד) ױדנַאל .ל .י .רד רעניבַאררעביױא
 גנַאזעג ןמסנ ,(עינעמור) רעריב .י ,רד ,(עיקַאװלָאסָאכעשט) טיײא

 ןַאד .ערעדנַא ןוא (עירָאגלוב) ץנַאמַאר ַאקרַאמ .רד ,(עניטנעגרַא)

 ,(יחרזמ) סיּפ .ה .רד .פָארּפ דילגטימ-וויטוקעזקע רעד ;ןרירעפער

 .ףסוי דילגטימ-עוויטוקעזקע רעד ןוא ,ןעמעלבָארּפ-הילע יד ןגעוו

 ןיא טנעמַאטרַאּפעד-סטעברַא ןופ טייקיטעט רעד ןנעוו טאצגירּפש

 -קעריד-,9 .ק .ק ןֹופ רעציזרָאפ רעד ,טץיסשיסוא ,מ .מ ,לארשי-ץרא
 ןבַאגפיוא-סטפנוקוצ יד ןוא טעברַא רעד ןגעוו טרירעפער םוירָאט

 עקידנצנעלג א טלַאה ןאמבײװ .ףָּטרַּפ ,לארשיל תמיק ןרק ןופ

 רעד תעב קיטירק רעד ףיוא הבושת ַא טיג רע רעכלעוו ןיא ,עדער
 עוויטוקעזקע רעד ןופ טייקיטעט יד :טנָאז רע ,עטַאבעד-לַארענעג
 ןלָאז סָאװ ,םישעמ עלענָאיצַאסנעס ןיא ןקירדסיוא טשינ ךיז ןָאק

 .טײטשַאב יז .ןיוו רעדָא עשרַאװ ןיא סָאנ רעשידיי רעד ןרינָאּפמיא |

 .ןעוטפיוא עשיטַאמעטסיס רעבָא ערעווש ,עניילק עכעלגעט-נָאט ןופ
 סירעמע רעטסינימ םעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ טשינ ןענייז רימ

 -עג ןח רעקינייוו ךָאנ טָאה עדער ןייז זַא ,רעבָא ןסייוו רימ :עדער
 -לַאינָאלָאק ןקיטציא םעד  .רעבַארַא יד ןופ ןניוא יד ןיא ןענופ

 רע זַא ,ןסייו רימ ןוא ,רָאי 10 טניז ןיוש רימ ןענעק רעטסינימ

 -סינויצ רעד ןופ טניירפ רעטנעװקעסנָאק ַא טביילב ןוא ןעוועג זיא

 ןגעק תונעט ערעייא טימ קיטכיזרָאפ טייז .ןעגנובערטשַאב עשיט

 -טפול ַא ןיא טשינ טרער ריא .לארשידץרא ןיא עטמַאַאב עשידיי יד.
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 -ברַאֿפ רעה .ןצנעוװקעטנַאק ערעווש ןֿבָאה ןָאק ץלַא ,חטש ןרעל

 -ימאקייה רעיינ רעד זיא יאמלה ,תונעט ןבָאה ערעדנַא ןוא ןייטש

 -ידיי רעד טימ ננוקידנעטשראפ ַא ןָא ןרָאװעג טרינימָאנ רענָאיש

 וצרעד זיא טכַאמ:ראטאדנַאמ יד ןזַא ,טלַאה ךיא ,ץנענַא רעש

 -כיוה ַאזַא ןקיש ֹוצ ביוחמ וזיולב זיא יז ,טעטכילפרַאפ ןעוועג טשינ

 םעד ןופ תודוסי:טנורג יד טימ טריזיטַאּפמיס רעכלעוו ,רַאסימָאק

 -קַאמ םעד ןפַאש וצ עבַאנפיוא רעזנוא זיא'ס ,טָאדנַאמ-עניטסעלַאּפ

 "יגער רעשילננע רעייי רעד ןוא זנוא ןשיווצ ןליוו ןטוג ןופ םומיס
 -ַאטַא ךימ טְלָא| ריא זַא ,רעסעב ןיוש זיא ,ןריקַאטַא ביוא .גנור-

 ןלעוימעט ןסירענרעטנורַא רדסכ ןבָאה סָאװ ,ענעי ןופ ךס ַא .ןריק

 ןקידנעיײגקעװַא םעד ןעמיר ןייא ןיא טציא ןטלַאה ,תוביצנ ןייז ןוא

 נָא עשירעטסיה ןייק טשינ טכַאמ :הצע ןיימ טרעה .ביצנ ןשידיי

 ףצקועמ אל .םיחבש עשירעטסיה ןייק טשינ ןַאד טלַאה ןוא ןפירג

 רעטרעפ רעד רַאפ ןעגנוגנידַאב יד ןפַאשעג ןבָאה רימ .ךשבודמ אלו
 רימ רעבָא ,יקוועלַאנ ןוא עקישזד ןופ לייט ַא ןיב ךיא ךיוא .חילע

 -ַאנ ןוא עקישזד ןופ עיצאנענ רעד בילוצ ןטסינויצ ןרָאװעג ןענייז

 א זיא ףבעג ןיא ענאל רעזנוא זַא ,ןענעקייפ טשינ ליװ ךיא ,יקוועל
 -רעד עטפַאהרעיוד ןוא עגנַאל ַא ןייז .קיטיונ טרָאד טעוו'ס .ערעווש

 קיטרעפ רימ ןזופ ייסנעשודיײא שיאושור, יד ,טעברַא-סננואיצ
 ,םירבח ענייז ןוא םיובנירג רעה ןופ עיציזָאּפָא יד טשינ ןעוו ,ןכַאמ

 םיובנירג רעה ביוא ,ןרָאװעג טקידנערַאפ רשפא ןיֹוׁש ךַאז יד טלָאװ

 ייטש ךיא .תועט א רע טָאה םוינַאיסערּפמיא ןיימ ףיוא טנכער

 תונעט עֶלַא יד .ןַאלּפױץנעגַא םעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא טסעפ

 ןנעוו ,עיצאזינַאנרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ גנורעטשעצ רעד ןגעוו

 ןופ ןעמוק ייז .עקיטכיר טשינ דוסי ןופ ןענייז המודכו "עדָאנוא,

 רעשידי א ןיב ךיא .תונשה עדמערפ ןופ ןוא טלעוו רעדמערפ ַא

 שלַאפ ,שטנעמ רעטרילימיסַא ןא .ןיא םיובנירג תעב ,ןַאמסטַאטש

 -ַארַא ןופ ,זיא עכלעוו ,עדער סיקסניטָאבַאשז ןֹופ תוחנה יד ןענייז
 רעבָא .גנוטסייל עקיסַאלקטשרע ןַא ןעוועג ,טקנוּפדנַאטש ןשירָאס

 לָאמ ייווצ זַא ,םעד ןופ ןביֹוהנָא ןָאק'מ ,ןרעה ןוא ןעמַאד עניימ
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 -עשלַאפ רעקיזָאד רעד ןופ דוסי םעד ףיוא ןוא ףניפ זיא ייווצ |

 ןופ רעלעפ רעד ןיא סָאד ,םעטסיס ןשינָאל ַא ןלעטשפיוא החנה

 -ַאשז סָאװ ,ןעעשעג סָאד עקַאט זיא עיזעדָאר ןיא .ןיקסניטַאבַאשז
 יא לארשייץרא רעֶבָא .לאושייץרא רַאֿפ טגנַאל-ַאפ יקסניטָאב

 םיחטש-הכולמ עיירפ ןופ גנונעכערַאב עצנַאג יד .עיזעדָאר טשינ

 טלקיװטנַא טָאה יקסניטָאבַאשז .תוחנה עשלַאפ ףיוא ךיז טציטש

 ןעמ טעוו -ןפירַאט-ֿ?ָאצ טימ רעבָא ,ןלָאצ-ץוש ןופ הרות עצנַאנ 8

 -ענטימ ךיא בָאה המחלמ רעד תעב .ענַארפ-ןריי יד ןוייל טשינ

 ךיא טלַאה טציא ,ןָאיגעל ןשידײ םענופ גנופאש רעד ייב ןפלָאה

 םוצ .ךעלדעש וליפא ןוא קיטכיר טשינ רַאפ ןעננורעדָאפ עכלעוַא

 -ץרא רעזנוא ןיא זַא ,ןכייטשרעטנוא לָאמנייא ךָאנ ךיא זֹומ ףוס

 ַא זיא'ס .ךלמה ךרד ןייק ןַארַאפ טשינ זיא טעברַא רעקידלאדשי
 לָאז רעד ,געוו ןטכייל ַא ליו סע רעוװ .געוו רעלופימ ןוא רעגנַאל

 ןוא דלודעג טגנַאלרַאפ געוו ןײמ .,םירק רעדָא עדנַאנוא ןייק ןייג

 ןלייוו ךייא ריא טזומ ,םעטסיס ןרעדנַא ןַא טליוו ריא ביוא .תונברק
 י !רעריפ ערעדנַא

 ,עטפַאהרעטסיימ ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,עדער סנַאמצייוו ךָאנ

 -עג ןעמונענפיוא זיא ןוא טלַאהניא ריא טיול ןוא ליטס -דיא טיול
 עכעלריפסיֹוא ןַא רָאּפ טמוק ,ןטנעמסידָאלּפַא עשימרוטש טימ ןרָאװ ;

 -פיוא יד ןגעוו ןעקָאט .ז טרירעפער טשרעוצ .עטַאבעד-עגיטסעלַאּפ

 רעד ןיא .טפַאשטריװ רעקידלארשי-ץרא רעד ןופ ןעמעלבָארּפ-וב
 יד ןופ רעשערטרַאפ רעד) אקפולג הירכז :;ךיז ןקילײטַאב עטַאבעד

 ברה ,(ךיירקנַארפ) סָאקרָאס .פ .דַא ,(?ארשייץרא ןיא םינמית

 שוברעדעפ .ש .רד ,(י"א) וי רועילא ,("יחרזמ) ןילרעב ריאמ
 ,(דנַאלשטייד) טילבנעזָאר .פ ,(ןרָאגנוא) ןהָאק ןסינ ,רד ,("יחרזמ ,)

 יצרַאה .א ,(דנַאלשטייד) ןַאמדלָאג .1 .רד ,(עיצילַאג-ברעמ) רעגייג ,י

 ,(קרָאי-ינ) ןַאמשיּפ .י ,(עשרַאװ) עטיװעל ןָאעל ,(י"א) דלעפ

 ּפֶא טיִג רעטירטש טרעבָאר .שזניא .ערעדנַא ןוא ,(י"א) זמר דוד

 -סימעד טזומעג טָאה רע סָאװ רַאפ גנורעלקרעד עכעלריפסיוא ןַא
 םָאנָארגַא םורַא טדער ןַאד .ק .ַא ןופ רעציזרָאפעציװ .סלַא ןרינָאי
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 ןופ ןעמעלבַארּפ עשירָאטַאינַאלַאק יד ,(י"א) יטסגאקליװ טסציו

 ןגעק טריזימעלאפ ןוא טמַאשטריוודנַאפ רעקידלארשי-ץרא רעד

 יד ףיוא עדער ןייז ןיא ּפֶא ךיז טלעטש טָאלָאטָאס םוזמ ,ןעניקסָאס

 ןוא -לַארענעג רעד תעכ ןרָאװעג טקורענסױרַא ןענייז סָאװ ,ןנַא-מ

 ןביירטרעביא -- רע טגָאז -- טשינ רָאט'מ .עטאבעד-עניטסעלַאּפ

 טשינ ןענייז ןדיישרעטנוא-ןסַאלק יד ךיוא ,ןצַאזנגעק עכעלרעניא יד

 -ייטרַאּפ רעד ןיא יו ,ףראש יױזַא טייקכעלקריוו רעשיריי רעד ןיא

 רָאנ טשינ טרעדנַאוװ סָאװ ,קלָאפ-רעדנאוו ַא ןענייז רימ .,עידָאעט

 ,לשמל טמענ .סַאלק וצ סָאלק ןופ ךיוא רָאנ ,דנַאל וצ דנַאֿל ןוט

 ֹוצ ייז ןרעהעג ,םידיסח עשיצולח ענייז ןוא יבר רענַאלבַאי םעד

 יויצ ןופ םענראפ רעד ?טַאידַאטעלַאיּפ םוצ רעדָא עיזַאושזרוב דעד

 טפַאשטריוודנַאל יד .,ןרעוו טפיטדאפ ןוא טרעסעדנרַאפ ןומ םזיג

 .זניט ,טעברַא רעקידלאדשי-ץרא רעזנוא ןופ דוסי רעד ןביילב זומ

 ןעוװעג ןענייז רימ .תונעט ענייז טימ טכערענ טשינ זיא רעקי-טש

 "געמ ןייק טאהעג טשינ ןבָאה ןוא סעזייר-דוסיה-ןרק ףיוא ררסכ

 רעכיז זיא סָאד .טעטימָאק-סנָאיצקַא םעד ןפורוצפיונוצ טייקכעל

 .ק .ַא םעד יבנְל ננוקידיײלַאב ןייק רעבָא ,ךַאזטַאט עקירעיודט ַא

 רימ ןבָאה טעטיזרעווינוא רעמילשורי רעד ענונב .טשינ סָאד זיא

 ריא .רעבעגטלעג יד טימ סימָארּפמָאק א ףיוא ןייננייא טזומעג

 םעד ןריזילאער טנַאקעג טשינ רימ ןטלָאװ ןייֵלַא זַא ,ךָאד טסייוו

 רעד רַאּפ ארומ ןייק טשינ בָאה ךיא .טקעיארּפ-סטעטיזרעוװינוא

 ןטנעמאמ-סננודײשטנַא יד ןיא .ץנעגַא רעשידיי רעטרעטיירברַאפ

 | .זנוא טימ ןייג ןטסינויצ-טשינ יד ךיוא ןלעוו

 ףסוי ןוא ץיפ .סָארּפ ,רעּפלַאה .רד ,ןיּפור .רד ןטנערעפער יד

 רעד .עטאכעל-עניטסעלַאּפ רעד ןופ ףוס םייב ןרעפטנע קאצנירּפש

 ןוא ננוטייל יד טקידייטרַאֿפ דגאלזירװ ןאט דילנטימ-עוויטוקעזקע

 רעמ ךיז לָאז'מ זַא ,טגנַאלרַאֿפ ןוא ?לארשי-ץרא ןיא טעברַא ריא

 ,קיטילָאּפ טימ יו ,טפַאשטריוװ רעד טימ ןקיטפעשַאב

 ןופ גאלשרָאפ םעד רעביא ננומיטשּפָא ןַא רָאפ טמוק ןַאד

 -עוקע רעד רַאפ םוירָאטולָאסבַא ןנעוו עיסימָאק-ץנענַאמרעּפ רעד
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 רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא 17 ןנעק ןעמיטש 126 טימ .עוויטוק

 "ןויצ-ילעוּפ , ,"תודחאתח , ,"יחרזמ ,) .גַאלשרָאפ-םוירָאטולָאסבַא

 ןטסינויצ עלַאקידַאר יד ,ןטלַאהענּפָא ךיז ןבָאה "ןויצ יריעצ , ןוא

 ןופ טַאטלוזער רעד .(ןגעקַאד טמיטשעג ןבָאה ןטסינָאיזיוװער ןוא

 -נָאק ןופ סחי םעניא זַא ,טרירטסנַאמעד טלוב טָאה גנומיטשּפָא רעד

 רַאפ .יונש רעכעלטנירג א ןעמוקעגרָאפ זיא ןענַאמצייוו יבנל סערג

 ןופ טפלעה יד וליפא טמיטשענ טשינ ןבָאה םוירָאטולָאסבַא םעד

 -ַאמצייוו זיא ,עדער-קילּפער רעקידנצנעלג רעד ץָארט ,ןטַאגעלעד יד

 .סערגנָאק םעד ןנייצרעביא ןוא ןרעטסיײנַאב וצ ןעגנולעג טשינ ןענ

 רעשיטירק רעייז ייב ןבילבעג ןיא ןטַאנעלעד יד ןופ טייהרעמ יד

 עקיזָאד יד רעבָא .עיניל רעשיטילָאּפ סנַאמצייוו יבנל גנולעטשנייא

 יז זיא ןגעקַאד ,עיצַאנענ ןיא זיולב קינייא ןעוועג זיא טייהרעמ

 ַא .ןענַאמצייװ ןָא עוויטוקעזקע ןַא ןפַאש וצ תלוכיב ןעוועג טשינ
 -יטשּפָא רעד ייב ןטלַאהעגּפָא ךיז ןבָאה סָאו ,עקינעי יד ןופ ךס

 ןָאק ןָאמצייװ זַא ,קנַאדעג ןרַאפ ןיולב טרעטיצעג ןבָאה ,ננומ

 "עג ,ננוניימ רעייז טיול טְלָאװ סָאד ,ננוטייל רעד ןופ ןײגקעװַא

 טָאה ענַאל עקיזָאד יִד .םזינויצ םענופ עפָארטסַאטַאק ַא וצ טגנערב

 וצ סערגנַאק םעד ןעגניווצ וצ ידכב ,טצונענסיוא ןַאמצייוו .רד

 טַאטלוזער םעד בילוצ זַא ,ןעוועגנ עידומ טָאה רע .עיצַאלוטיּפַאק

 ןלעוו ,גַאלשרָאפ-םוירָאטולַאסבא םעד רעביא גנומיטשּפָא רעד ןופ

 ײײטַאב טשינ ךיז עוויטוקעזקע רענעזעוועג רעד ןופ רעדילגטימ יד

 ןעגנוווצעג ןעוועג זיא סערנּנָאק רעד .גנוטייל רעיינ רעד ןיא ןקיל

 .טרעדָאֿפ עכלעוו ,עיצולָאזער-ןעיורטרַאט עלעיצעּפס ַא ןעמענוצנָא

 -עװַאב רעד ןופ שארב ןבכיילב וצ ןװָאלַאקַאס ןוא ןענַאמצייװ ףיוא

 -רעמ ַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עיצולָאזער עקיזָאד יד .גנונ

 טימ ךיז טָאה ןַאמצייוו ,רד רעבָא .19 ןגעק ןעמיטש 217 ןופ טייה

 -גנַאק םעד רַאפ גָאט ַא ,טלעטשעגנדירּפוצ טשינ ןוחצנ ןקיזָאד םעד

 -קעװַא זיא ןוא סערגנָאק ןטימ טנגעזעג ךיז רע טָאה סולש-סער
 עקיטרַאפ א עיסימָאק-ץנענַאמרעּפ רעד ,רַאפ קידנזָאלרעביא ,ןרָאפעג
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 םעניא ןפאשעג טָאה סָאד .עוויטוקעזקע רעיינ רעד ןופ עטסיל

 ,ננומיטש עטרעטיבראֿפ ַא סערננַאק

 ,"ןגורב , ןופ ליִּמש סָאד ןעננאגעג ןיא ןסילוק יד רעטניחה תעב

 זיא .וו .א ,א "ןרָאטקעװַא , ,"סמיוטאמיטלוא , ,"ךיז ןטעברעביא ,

 .ןעננולדנאהראפ יד ןופ ךשמה רעד ןעמוקענרָאפ םונעלּפ םעניא

 -םינויצ יד ןופ טייקיטעט רעד ןגעו טרירעפער םייהטכיל דרַאביר

 ןביירטסייג ַא טלַאה טטלָאסָאס םוסחג .ןטוטיטסניאדץנַאניפ עשיט

 -ענער ןשיאערבעה ןֹוא ננויצרעד רעלַאנַאיצַאנ רעד ןנעוו טַארעּפער

 ךיז ןקילײטַאב עטאבעד-רוטלוק רעד ןיא ,לארשיד-ץרא ןיא סנַאפ

 גנומיטשּפָא רעד תעב .ןעגנוריּפורג עלַא ןופ רעייטשרָאפ עכיידלָאצ

 "ַאדוי םעד ףיוא טייהיירפ-רעל טגנַאלרַאפ סָאװ ,עיצולָאזעד ַא רעביא

 ןפרָאװענּפָא זיא ,טעטיזרעווינוא רעמילשורי ןופ טעטלוקַאפ ןשיטסיא

 לָאז טייהיידפ-רעל יד זַא ,לאיזוע ברה ןֹופ גנורעסעבסיוא יד ןרָאװעג

 ןטורענסיױרַא טָאה סָאד ."הרות רעד ןופ תודוסי יד ףיוא , ןציטש ךיז

 ךיוא זיא ךעלטפַאשנדייל ,ןטַאנעלעד-"יחרזמ , יד ייב םרוטש ַא
 יַאזער יד ןרָאוװעג טמיטשענּפָא ןענייז סע תעב ,עטַאבעד יד ןעוועג

 גנורעטַײרברַאפ רעד ןנעוו עיסימָאק רעשיטילָאּפ רעד ןופ סעיצול

 טָאה טייהרעמ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,"יסנעשזדייא שיאושזד , ןופ

 םיִרָאמ עיסימָאק רעשיטילַאּפ רעד ןופ רעציזרָאפ רעד טרירעפער

 .רד טָאה טייהרעדנימ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,(קרָאי-וינ) גרעבנעטָאר

 ,עיציזָאּפָא רעד ןופ ןטַאלוטסָאּפ יד ןנָאלשענרָאפ סישטיײװַאלַאס .מ

 ףיוא ץנענַא עשידיי עטרעטיירברַאפ ַא טגנַאלרַאפ ןבָאה עכלעוו
 ןענייז ןעמיטש 80 ןנעק 173 טימ .ןלַאו עשיטַארקָאמעד ןופ טנורג

 .עיסימָאק רעשיטילָאּפ רעד ןופ ןנַאלשרָאפ יד ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 עלענָאיצַאזינַאנרָא יד ןנעוו ןַאװ טרירעפער ,יטּצעדָארב .ז .פָארּפ

 ןגעוו עיצולָאזער יד ןעמונעגנָא טרעוו סע .ןגַאלשרָאפ ןוא ןגַארּפ
 -סערגנַאק עלַאירוק יד וצ פוס א טכַאמ טָאװ ,?קש וטעלטייהגייא ןַא

 טפַאשענּפָא ךיוא טרעוו סע .סעיצקַארפ ערעדנוזַאב יד ןופ ןלַאװ

 "נָאק ןיא ףרַאד ריא טָאטשנא .ץנערעפנַאק-רָאי ענעפורעג ױזַא יד

 -ימָאק-סנָאיצקַא ןופ גנוציז ערעדנוזַאב א ןעמוקרָאפ רָאי ןזָאלסערג
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 טרירעפער עיסימָאק-עיצַאזינַאלָאק -עד ןופ ןסולשַאב יד ןגעוו ,טעט

 עיסימָאק רעד ןופ ןסולשַאב יד ןגעוו ,(גרעֿבמעל) סַארָאמש .ע ,רד
 רעד רעביא .רעּפיש ,י .רד טרירעפער גנופַאשַאב-סטענרַא רעד רָאב
 ַא ,טילבנעזָאר .רד ןופ טכירַאב םעד ךָאנ ,רָאפ טמוק עגַארּפ-הילע

 | .עטַאבעד עטיירב
 -אשמ רעד טריצילּפמָאק ןוא ןניוצרַאפ ךיז טָאה ?ייוורעד

 טָאה הרירב ןיאב .עוויטוקעזקע רעיינ ַא ןופ לָאװ רעד ןנעו ןחמו

 -ץנענַאמרעּפ רעד ןופ נַאלשרָאֿפ םעד טריטּפעצקַא סערגנַאק רעד

 ריא ףיוא טביילב עוויטוקעזקע עקיטציאזיב יד זַא ,עיסימָאק

 -ענפיוא ןרעוו ווָאלָאקָאס ןוא ןַאמצייוו ןטנעדיזערּפ יד ןוא ןטסָאּפ

 -קַא רעד ידכב ,ןעננוטיירַאברָאֿפ עקיטיונ עלַא ןכַאמ וצ טרעדָאפ

 ןענָאק ,םורַא םישדח יירד ןיא סנטסטעּפש לָאז טעטימָאק-סנָאיצ

 .עוויטוקעזקע עיינ ַא ןלייוו

 יָאקָאס םוחג טלַאה ,ירפרעדניא רענייזַא 6 ,טסוניוא 81 םעד

 רעדייא ;טגָאז רע רעכלעוו ןיא ,עדער-הליענ עכעלרעייפ ןייז וָאל

 ַא ןכַאמ ךיז רימ ןזומ ,סערגנָאק רעניוװ ןופ קעװַא ןעייג רימ
 ירַא ןטסלענשמַא יװ ןלָאז רענייבעג סלצרעה סרָאדָאעט ןַא ,רדנ

 זיא סערגנָאק רעט-:14 רעד ,לארשייץרא ןייק ןרעװ טריפעגרעב
 ָאד ןבָאה רימ םנה רעבָא .עילידיא ןופ סערגנַאק ַא ןעוועג טשינ

 ביילב ,ןפמַאק עכעלטפַאשנדייל ןוא עשימרוטש רעייז טבעלעגרעביא
 .הילע ןַא זיא'ס :עדער-סגנונעפערעד רעד ןופ טרָאװ ןיימ ייב ךיא
 טימ .סערגנָאק םענופ ףיולרַאפ ןטימ ןדירפוצ ןענייז רימ ,סערגנָאק

 טעברַא רעזנוא ןייז ךישממ רימ ןלעוו גנורעטסייגַאב רעשידפ ַא

 | | ,לארשי קלָאפ ןרַאפ ןוא םזינויצ ןרַאפ
 -ויצ רעטנצרעפ רעד ןַאד ךיז טסילש גנַאזעג-"הוקתח , טימ =

 | .ןיוו ןיא סערגנָאק רעשיטסינ
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 לארשי-ץרא ןיא סיזירק ןסיורג םעד תעב (3

 יד טרעגרערַאפ רעדיוו ךיז טָאה סערגנָאק רעניוו ןכָאנ דלַאב

 יד ןזיועג ךיז ןבָאה סע ,לארשידץרא ןיא עגַאל עכעלטפַאשטריװ

 ןענייז 1998 רעבמעצעד ןיא .סיזירק םעיינ ַא ןופ םינמיס עטשרע
 .עזָאלסטעברַא עטרירטסיגער 4000 ךרעב דנַאל ןיא ןעוועג ןיוש

 .ןביוהעגנָא ןבָאה םילוע עטרעטיברַאֿפ ןוא עטשיױטנַא רעטנזיוט

 יד ןריזילַאנַא וצ ץַאלּפ רעד ןיא ָאד טשינ ,לארשידץרא ןזָאלרַאפ

 רעד ןופ לאפכרוד ןזייוולייט םוצ ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,תוניס

 -טּפיוה יד ןכיירטשרעטנוא ןלעוװו רימ ןעוו ,גונעג .הילע רעטרעפ

 -ניא עשיטסינויצ יד ייס זַא ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,הביס

 ךצ רעייז ןופ ןבָאה גנורינער .עקידלארשיזץרא יד ייס ןוא ןצנַאטס

 -ףרָאנייא עכעלטפַאשטריוװ יד ןכעלנעמרעד וצ ידכב ,ןוטעג קינייװ

 ןוא ףליה ןָא ,לופימ .םילוע עיינ רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןופ גנוג

 ,ןעמרָאפ עשילַאקייר ןוא עשיטָאַאכ ןיא טפָא ןוא ,עציטש ןָא

 ,םויק ןופ ןטייקכעלנעמ דנַאל ןיא טכוזעג הילע עטרעפ יד טָאה

 ךשמב .,ןכָארבעגנעמַאזוצ טלפייווצרַאפ ןוא זָאלטכַאמ זיא יז זיב

 רעמ ךָאנ לארשיזץדא ןיא סיזירק רעד ךיז טָאה 1920 רֶָאי םעד

 -טסיגער 6000 ןעוועג ןיוש ןענייז 1926 רעמוז ןיא ,טפרַאשרַאפ

 -סטעברַא 7800 ךרע ןַא 1927 ביֹוהנֶא ,עזָאלסטעברַא עשידיי עטריר |

 -ילעב עזָאלהסנרּפ יד ןופ לָאצ יד ןענעכערוצ ןלעוו רימ ןעוו ,עזָאל

 יד ןעמוקַאב רימ ןלעוװ ,המודכו עטמַאַאב .וועג ,רעלדנעה ,הכאלמ
 ,םילשורי ןיא .טסנידרַאפ ןדעי ןָא ןדיי טנזיוט 18--12 ןופ לָאצ

 סעיצַארטסנַאמעד עשימרוטש ןעמוקעגרָאפ ןענייז הפיח ,ביבא ?לת

 ןבָאה בצמ ןכעלקערש םעד .עקירעגנוה ןוא עזָאלסטעברַא ןופ

 ירד ןציירוצפיוא ירכב ,ןרָאטַאטיגַא עשיטסינויצײטנַא טצונעגיוא
 םזינויצ םעד ןגעק טפַאשרעטעברַא עקידלארשי-ץרא עטלפייווצרַאפ
 ףרַאד גנונעקרענא רעסיורג ַא טימ .דנַאל ןיא ןצנַאטסניא ענייז ןוא
 -ץרא רעד ןופ ןעײטרַאּפ עקידנריפ עדייב זַא ,ןענעכייצרַאפ ָאד ןעמ
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 לעופה, ןוא "הדונעה תודחא, טפַאשרעטעברַא רעקידלארשי

 טימַאב תוחוכ עֶלַא טימ ךיז ןבָאה "תורדתסה , יד ןוא "ריעצה

 -טסנָאק קנַאד ַא ףוס לכ ףוס ,ייז זיא'ס ןוא ענַאל יד ןשרעהאב וצ

 -וצקירוצ ןעננולעג ,גנורעלקפיוא רעשיטילָאּפ ןוא ףליה רעוויטקוד |

 "סקע ןופ ןוא דנַאל ןופ האיצי"ןסַאמ ַא ןופ רעטעברַא יד ןטלַאה

 ,אפוג דנַאל ןיא ןסעצ

 ןפורעגסױרַא טָאה לארשידץרא ןיא םיזירק רעקידנסקַאװ רעד = |
 "עד ןוא גנוקיאודמואַאב עסיורג ַא חנחמ רעשיטסינויצ רעד ןיא

 -םייווצרַאפ רעייז טימ לַארעביא ןבָאה םידרוי רעטנזיוט יד ,עיסערּפ

 טָאה סָאװ ,גנורעטיברַאפ ןוא רעצ ןופ גנומיטש ַא ןפַאשעג גנול

 .טעברַא עשיטסינויצ יד טריזילַארַאּפ סָאמ רעסיורג ַא ןיא

 ירַאפ סערגנָאק רעשיטסינויצ רעט-14 רעד ךיז טָאה ,עודיכ

 "קֶא ןיא .עוויטוקעזקע עיינ ןייק ןפַאש קידנענָאק טשינ ,טקידנע -

 יסגָאיצקַא רעד טלמַאזרַאפ ןילרעב ןיא ךיז טָאה 1928 רעבָאט

 ןייק ןרָאװעג ןענופעג טשינ ויא טציא ךיוא רעבָא .טעטימָאק

 -קע עקיטציאזיב יד ןטעבענ ןעמ טָאה הרירב ןיאב ןוא געווסיוא

 טָאה סָאד .ןטסָאּפ ריא ףיוא ןביילב רעטייוו לָאז יז זַא ,עוויטוקעז

 ןענייז גנוציז רעד ךָאנ דלַאב לייוו ,ןפלָאהעג זייוולייט רָאנ רעבָא

 .עוויטוקעזקע רעמילשורי דעד ןופ ייס ןוא רענָאדנָאל רעד ןופ ייס

 1926 ילוי ןיא ָאזלַא זיא'ס ,רעדילגטימ עריא עקינייא ןטערטעגסױרַא

 זיא טָאה'מ וו ,ןָאדנָאל ןיא .ק .ַא ןופ גנוציז א ןעמוקעגרַאפ רעדיוו

 ןוא פילבנעזָאר סקילעפ ,רעדיא .רד:טריטּפָאָאקוצ עוויטוקעזקע יד

 .ביבא-לת ןופ רעטסיימרענריב ןוא רעפעש םעד ,ףָאגנעזיד ריאמ

 טָאה םזינויצ םעניא ןוא לארשי-ץרא ןיא עיצַאוטיס ערעווש יד

 רַאפ ןקידנערַאפ וצ ןסָאלשַאב טָאה ןַאמצײװ ,רד זַא ,ןעוועג םרונ

 .םיפתושדץנעגַא רענַאקירעמַא יד טימ ןתמו אשמ םעד זיירּפ ןדעי

 ,טלייאעג טשינ רָאנ ךיז ןבָאה םיפתוש עשיטסינויצ-טשינ יד רעבָא

 ,לארשי-ץרא ןייק עיסימָאק-ןטרעּפסקע ןא טקישעגסױרַא ןבָאה ייז/

 -ָאק רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעוטפיוא יד ןייז שרודו רקוח לָאז סָאװ

 -"טניאשזד , רעד וצ ןטערטעגוצ ייז ןענייז לייוורעד ןוא ,עיצַאזינָאל
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 עשיטסינויצ יד ןעוו .עיצַאזינָאלַָאק רעמירס רעד תבוטל עינַאּפמַאק
 יד ןנעק ןריטסעטָארּפ וצ טווורּפענ טָאה עסקירעמַא ןיא עיצַאזינַאגרָא
 ןרָאװעג זיא סָאװ ,גנומעגרעטנוא רעמירק רעד רַאפ ןעגנולמַאז-טלעג
 ןַאמצייװ .זערּפ טָאה ,לארשי-ץרא רַאפ ץנערוקנַאק עכעלרעפעג ַא
 "טניַאשוד , םייב קידנטעב ,ןטסינייצ רענַאקירעמַא יד טריאָאװַאזעד

 רענַאקירעמַא יד ןופ ?טייקיזָאלטקַאט, רעד רַאפ גנוקידלושטנַא

 ,ןטסינויצ

 ןיא רקיעב ,םוינויצ םעניא ןזיירק עקידנריפ עסיוועג ףיוא
 -נפַאש ,ןעוועג עיּפשמ קראטש ענַאל ערעווש יד טָאה ,דנַאלשטייד
 -רעד עקיזָאד יד וצ .םזיטעפעד ןוא עיסערּפעד ןופ גנומיטש ַא קיד
 ןנורעלקרעד עשירעננעק-טַאטשנריי יד ןלייוצוצ ןעמ ףרַאד ןעגנונייש
 רָאפנעמאזוצ ןפיוא ,טילבגעזָאר ססילעפ דילנטימ-עוויטוקעזקע ןופ
 ןופ רעבָא ,1996 רעבמעװַאנ ןיא ןטסינויצ עשיכיירטסע יד ןֹופ
 ןסקאוועג ןסַאמ עשיטסינויצ עטיירב יד ןיא זיא טייז רערעדנַא רעד
 ןיא ןוא ןליוּפ ןיא .ןעגנומערטש עלענָאיציזַאּפָא יד ןֹופ העּפשה יד

 רעד ןֹופ ןעייר יד רדסכ ךיז ןרעסערגרַאפ ,םיבֹושי עסיורג ערעדנַא

 זעפנָאק עשיטסיגַאייטער עטײװצ יד .ײטרַאּפ רעשיטסינַאיזיוזער
 ןטיירב א טריזעצערּפ טָאה (1926 רעבמעצעד) זירַאּפ ןיא ץנער
 יבנה תפסא רעד וצ ןלַאװ יד תעב .םַארנָארּפ ןשירעלטַאטשנריי
 ,גלָאפרעד ןטסנרע ץנַאג א טאהענ ןטסינַאיזיװער יד ןבָאה םירח

 ,ןטַאדנַאמ 18 קידנעמוקַאב)

 ףיוא ךיוא ןפורּפָא טזומענ סיזירק רעד ךיז טָאה ,ךעלדנעטשרַאפ
 רעיינ רעד .ןָאדנָאל ןיא ןוא ?ארשי-ץרא ןיא ענַאל רעשיטילָאּפ רעד
 טָאה ,טַאדלָאס רעקידנעטשנַא ןַא ,רעמולּפ דרָאל רענָאישימָאקייה
 ןוא בושי םעד יבנל גנולעטש עטקערָאק ַא טַאהענ ןיימענַא ןיא
 ףליה עלעיצנַאניּפ יד טרעסערגרַאפ קיכַאפיירד טאה רע .םזינויצ
 -ענוצ טָאה רע ,ןזעוולוש ןשיאערבעה םעד רַאֿפ גנוריגער רעד ןופ
 || ,א .א ייצילַאפ ןוא עיצארטסינימדא רעד ןיא ןדיי רעמ ןעמונ
 יד דצמ ןעננואארד יד רַאפ ןקָארשרעד טשינ ךיז טָאה רעמולּפ
 טָאה םילשורי ןיא ןקסע רעשיטסינויצ ַא .ןטסימערטסקע עשיבַארַא
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 -עס רעגנעגרָאפ ןייז יבנל רעמולּפ ןופ תוביצנ יד טריזירעטקַאראכ

 טָאה לעוימעס טרעברעה תעב , :רעטרעװ עקידנגלָאפ טימ ,לעוימ

 יד ןגָאז וצרעד ןלעװ סָאװ :טנערפעג ?כ םדוק ,ךַאז רעדעי ייב

 זיא יצ :ענַארפ יד טלעטשעג ךיז דימת רעמולּפ טָאה ?רעבַארַא

 -ַאמ ןייז ןופ גנוריגער רעד ןופ קיטילָאּפ רעד טימ םכסה ןיא סָאד

 "יז עיצַארטסינימדַא רעקידלארשידץרא רעד ןיא רעבָא ,"?טעטסעי

 "ןצײטנַא יד ןופ ךס ַא סנטסַאּפ עכיוה ערעייז ףיוא ןבילבעג ןענ

 וצ ןעמוקעג זיא וטפיוא רעייז בילוצ עקַאט ןוא ,עטמַאאב עשיטסינ

 - ףרטשמ-ץענערג רעד ןופ ענַארּפ רעד ןיא בושי ןטימ טקילּפנַאק ַא

 ,טקידיײלַאב קרַאטש טליפעג ךיז טָאה בושי רעד .ןדריה רבע םייב

 ןעמונעגניירַא טשינ ןדיי ןייק ןעמ טָאה ךַאוו-ץענערג רעד ןיא סָאװ

 .הלווע רעקיזָאד רעד ןגעק טריטסעטָארּפ ףרַאש טָאה רע ןוא

 ןרעמולּפ ןופ תוביצנ יד ,טגָאזעג יו ,זיא ןיימענלַא ןיא רעבָא

 טייצ רעד ןיא ןרָאװעג טלוב רקיעב זיא סָאד .עטקערָאק ַא ןעוועג

 רַאפ םימוכס עסיורג טרינגיסַא טָאה רעמולּפ ,סיזירק ןרעווש ןופ

 -סטעברַא רעטנזיוט טקיטּפעשַאב ןבָאה סָאװ ,ןטעברַא עכעלטנפע

 סרעמולּפ ןגעק ,ןבָאה עטמַאַאב עשיטסינויצײטנַא יד רעבָא ,עזָאל

 וצ ףוס ַא ידכב ,סיזירק ןרעוװש םעד ןצונוצסיוא ןסָאלשַאב ,ןליוו

 -עגנָא ןעמ טָאה ,סערגנָאק ןט-18 םעד בּרע .םזינויצ ןטימ ןכַאמ

 םילשורי ןיא "םידידי, ערעזנוא ןופ ןזיירק ןיא ןסעומש וצ ןביוה

 ססטמ 66618?|ןיס ַא םזינויצ םעד ןנעק ךיז טיירנ'ס זַא ,ןָאדנָאל ןֹוא

 םעד ןרימַאלקָארּפ לעיציפָא טעוו'מ ;(שינערעקרעביא עשיכולמ)

 ןופ ןקישסורַא גנַאװצ טימ טעו'מ ןוא םזינויצ ןופ טָארקנַאב

 עזָאלסטעברַא רעטנזיוט יד ,ןטסָאקסטַאטש ףיוא ,לארשי-ץרא

 ןקירעיןעצ םוצ הנתמ עסיורג יד ןייז טפרַאדענ טָאה סָאד ,ןדיי

 .עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןופ םואעליבוי



 סערגנַאק רעשיטסינויצ רעטנעצפניפ רעד (4

 לעוַאב ןיא

 ןעמוקעגרַאֿפ ןיא סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטנעצפניפ רעד
 -ּפעס ןט-11 םעד זיב טסוניוא ןט-80 ןֹופ טייצ רעד ןיא ,לעזַאב ןיא

 ,ןטַאגעלעד 800 ךרע ןא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה סע ,1927 רעבמעט

 -זמ , ןופ 80 ךרע ןַא ,ןטפַאשנַאמסדנַאל יד ןופ טפלעה יד ןופרעד
 -יריעצ טימ טקיניײרַאפ) ןויצדילעוּפ 280 ,"תודחאתה , 89 ,"יחר .

 : .ןטסינָאיזיװער 10 ןוא עלַאקידַאר 11 ,(ןויצ
 .ערּפ טרעלקרעד גנוציז-סננונעפערעד רעכעלרעייפ רעד ןיא

 יצַאשרעטנוא לארשיזץרא ןיא םיזירק םעד טשינ רָאט'מ :ןַאמצײװ
 רימ ןוומ טומ טימ ןוא ור טימ .ןצַאשרעביא טשינ ךיוא רעבָא
 רעזנוא ,רעבַארַא יד טימ םולש םעד ןליוו רימ ,ןטעברַא רעטייוו
 -סיוא םוצ ןעמוקעג גנַאל טשינ טשרע זיא ליפעג-םולש רעקרַאטש
 רעצנַאג רעד ןעוו ,לארשי-ץרא ןיא שינרעטיצ-דרע רעד תעב קורד
 עשיבַארא עקידנדילטינ יד ןפלעה וצ טלייאעג ךיז טָאה בושי
 רע םעד טניז רָאי 20) סערגנַאק-לבוי רעקיטציא רעזנוא .רעדירב
 יד ןייז וצ רבונ ידכב ,ןָאט ץלַא ןומ (סערגנָאק רעלעזַאב ןטש
 ןייז ןיא טנַאמרעד טָאלָאטָאס .ג .ץראה ןינב ןיא גנוכערברעטנוא

 ןטשרע םעד ןופ גנוטיידַאב עשירָאטסיה יד ,עדער רעשיאערבעה

 ראדאעט ןופ לָאר עזעידנַארנ יד ןוא (1897) לעזַאב ןיא סערגנַאק
 "ימיסַא רעד ןנעק ףמַאק-םרוטש םעניא יודרָאנ סקַאמ ןוא לצרעה
 יירד םזינויצ םעניא טבעלענרעביא ןבָאה רימ .תודבע רעשירָאטַאל
 -נרוברַאוו ןוא ןָאזפלָאװ יד (2 ;הפוקת-לצרעה יד (1 ;ןדָאירעּפ
 ךיז טלמַאזרַאפ סעדגנַאק רעט-19 רעד .עקיטציא יד (3 ןוא הפוקת
 רעד ,לארשי-ץרא ןיא טיונ טשרעה סע .טייצ רערעווש רעייז ַא ןיא
 ,קלאפ ןשידיי םנופ תוחוכ עקידנפַאש עלַא ןריזיליבַאמ זומ סערגנָאק

 -ער ענעדישרַאפ ןופ רעייטשרָאפ יד ןֹופ ןעגנוסירנַאב יד ךָאנ
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 -יזערּפ ַא טלייוועג טרעוו ,סעיצוטיטסניא עשידיי ןופ ןוא ןעגנוריג

 ,רעדנציזרָאפ -- ָאלָאקָאס :לעטשפיונוצ ןקידננלַאפ ןטיול םויד

 יורפ ,(עקירעמַא) רעלעה .מ ברה ,ץלרעב ברה ,ץקשיסוא ןיקצָאמ

 ,(עקירעמַא) ןַאמעניּפ .ה ,ּפָארּפ ,(עקירעמַא) רלָאש עטעירגעה

 טילַאש ,י רײד ,ן8729פ8ק רזעילא ,ךײר .2 רײד ,ןײטשברַאפ לשעה

 יָאקָאס .1 ןטלַאה ןַאד .(עשרַאוװ) יטסװעשילדָאּפ םהרבא ןוא ,(ןיוו)

 רעכלעוו ,םעה דחא דובכל סעדער-קנעדעג רעבוב ..מ .רד ןוא וָאל

 .1927 ראונַאי ןט-1 םעד ןרָאװעג רטפנ ןיא

 "רעב) ןַאמָאנָארג .ס .ודַא טיג עננוציז עקידרעטייוו יד ףיוא

 יגנָאק יד ןגעוו טכירַאב ַא ,טכירעג-סערגנַאק ןופ רעציזרָאפ ,(ןיל

 טנורג ןפיוא ןעמוקעגרָאפ לָאמ ןטשרע םוצ ןענייז סָאװ ,,ןלַאוװ-סער -

 יציײװ .רד ,גנונדרָאדלַאװ רעיינ ַא טיול ןוא לקש ןכעלטייהנייא ןַא ןופ

 עוויטוקעזקע רעד ןופ ןובשחו ןיד ןטקורדעג םעד טצנעגרעד ןָאמ

 ַאֹּפ רעזנוא :טגָאז רע רעכלעוו ןיא ,עדער רעכעלריפסיוא ןַא טימ

 -רַאפ ףנעג ןוא םילשורי ןיא ייס ,ןָאדנָאל ןיא ייס ענַאֿפ עשיטיל

 .,הפוקת רעשיטירק רעד ןופ סױרַא ןיוש ןענייז רימ .ךיז טדעסעב

 ,"יסנעשודייא שיאושזד, רעד ענונב .ךיז טרידילָאסנָאק ענַאל יד

 טסייוו ריא ,לַאשרַאמ יאול טימ ?לסקעוו-ווירב ןיימ ןגעוו ריא טסייוו

 עכלעוו ,עיסימָאק ַא טציא ךיז טניפענ לארשידץרא ןיא זַא ,ךיוא

 יד ןוא טעברַא רעקיטציאזיב רעזנוא ןֹופ תודוסי יד טכוזרעטנוא

 ענַאל עלעיצנַאניפ רעזנוא .דיתע ןיא ןטייקכעלגעמ-סגנולקיווטנא

 רעד ןופ טייקיטעט .יד טריזילַארַאּפ טָאה סָאד .ערעווש ַא רעייז זיא

 ושרעהַאב טנָאקעג טשינ ןנָאה רימ .?ארשי-ץרא ןיא עוויטוקעזקע

 -ַאב וצ ןעימַאב ךיז ןלעוו ריִמ .טײקיזָאלסטעברַא עקידנסקַאװ יד

 "ער ןפרַאד ןכַאז עסיורג ייווצ .האוולה עקינימרעט-גנַאל ַא ןעמוק |

 "ַאקיפירטקעלע רעד :טפנוקוצ רעטסטנעָאנ רעד ןיא ןרעוו טריזילַא

 .טרָאּפ רעהפיח ןופ יוב רעד ןוא גרעבנעטור ןופ טקעיארּפ-עיצ

 טשינ ןבָאה רימ רעדייא ,סערגנָאק םעד ןזָאלרַאפ טשינ ןרָאט רימ

 יד ןופ טײקיזָאלסטעברַא יד ןייז וצ רבוג טייקכעלגעמ יד ןּפַאשעג'

 טייקטיירג-תונברק ןוא ןילּפיצסיד רעייז טימ .ןבָאה עכלעוו ,םיצולח
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 עדער עכיירטטלַאחניא ןַא טלַאה וָאלָאלטס םוחג ,רעדנווװו ןזיווַאב

 ;עניוועג וצ ױזַא יו ,םעלבָארּפ םעד טלדנַאהַאב רע רעכלעוו ןיא

 יד רעטנוא טכיירטש רע ןוא ,םזינויצ ןרַאפ םוטנדיי-טלעוו סָאד

 ,עכיירסולפנייא יד ייב םֹוינויצ ןופ ןגלָאפרעד עשיטסידנַאנַאּפָארּפ

 .עקירעמַא ןוא עּפָארייא ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי-טשינ

 ןופ טכירַאב םעד ןגעוו עטַאבעד:לַארעגעג יד רָאפ טמוק ןַאד

 טסיירט'מ ;טרעלקרעד ("יחרזמ ,) ץלרעב ריאמ .עוויטוקעזקע רעד

 "ורק םעד ךרוד ןרָאװעג ןכַארבעצ טשינ זיא לארשי ץירא זַא ,ךיז

 םיזירק רעד ,ןכָארבעצ ןענייז המשנ ןוא ץרַאה רעזנוא רעבָא ,סיז

 רעשיטסינויצ רעד ןיא ךיוא רָאנ ,?ארשי ץרא ןיא רָאנ טשינ זיא

 ,םָארּפ ,טומ רקיעב רָאנ ,טלעג רָאנ טשינ זנוא טלעפ סע ,גנוגעווַאב

 זיא ס לייו ,טעברַא עקידלארשי ץרא יד ןריצודער ?יוו ןַאמצייוו

 רעמ סָאװ .געווסיוא רעטכעלש א רעבָא ןיא סָאד .טלעגנ ןייק ָאטשינ

 םייב טלענ ןעמ טמוקַאב רעקינייו ץלַא ,טעברַא יד טריצודעד'מ

 ,הילע רעטרעטפ רעד רַאפ ןוטעג טשינרָאג טָאה גנוטייל יד ,קלָאפ

 :ַאלרא םײח רײד ,םזינויצ ןופ טסייג ןזעינילער םעד ןעיינַאב זומ'מ |

 טעטסיילעג ךס ַא טָאה עוויטוקעזקע יד :טגָאז (תודחאתח) טָארָאז

 ןומ ךיא .ןרָאיא עטצעל יד ךשמב טעברַא רעשיטילָאּפ ריא טימ

 עוויטוקעזקע רעד ןופ קיטירק רעד ףיוא טשינ ּפָארט םעד ןלעטש

 ןילּפיצסיד יד .ננונעװַאב רעד ןופ קיטירקטסבלעז רעד ףיוא רָאנ

 -ָאֹּפִא רעד ןופ רעייטשרָאפ עסיוועג .ןרָאװעג ןכַארבעג זיא

 -ירעווש ןֹוא ןצאזנגעק עכעלרעניא ערעזנוא סיודא ןנָארט עיציז

 -טנפע ןוא עסערּפ רעשיאעּפָארייײא רעד ןופ םורָאפ ןפיוא ןטייק

 סע ,ןדָאש ןסיורג ַא זנוא ייז ןעגנערב םעד טימ ןוא טייקכעל

 ןוומ רימ .ןצנעדנעט עשיטסיטַארעּפעס יד םזינויצ םעניא ןסקַאװ

 -סינויצ עלענַאיצקַארפ-רעטניא עלַאירָאטירעט דנַאל ןדעי ןיא ןפַאש

 -נעט עלַאנופירטנעצ יד ןייז וצ רבונ ידכב ,סעיצַאזינַאנרַא עשיט

 -ץרא רעד ןגעק עינַאּפמַאק רעד טימ ןרעהפיוא ןעמ לָאז .ןצנעד

 סעציילּפ עריא ףיוא טנָארט סָאװ ,טפַאשרעטעברַא רעקיד'לארשי

 -סגנאגרעביא רערעווש רעקיטציא רעד ןופ ןדייל יד ןוא טסַאל יד



 -ַאקירעמַא יד ,רימ :טרעלקרעד (עקירעמַא) ויײװ ןעּפיטס ריד .טייצ
 ןגעק ףֹמַאק םייב ןפלעה וצ ידכב ,ןוט ץלַא ןלעװ ,ןטסינויצ רענ
 -טניירפ ַא ןעגנַאלרַאפ דנַאלגנע ןופ ןזומ רימ .סיזירק ןקיטציא םעד

 ,לארשי ץרא ןיא קרעוו-יובפיוא רעזנוא רַאפ גנוציטשרעטנוא עכעל

 רימ זַא ,ךיא רעלקרעד ןטסינויצ רענַאקירעמַא יד ןופ ןעמָאנ ןיא
 -עג ַא ןריפכרוד ןגעוו םַארנָארּפ ס'נַאמצייו טימ םיכסמ ןענייז
 לרעב ,לארשי ץרא ןיא םעטסיסרָאּפש ַא ןוא גנורידילַאסנָאק עטנוז

 -ץרא ןיא ענַאל עשיטילַאּפ יד :טגָאז (ןויצ-ילעוּפ) ןָאזלענעצַאק

 ןעוועג זיא הילע עטרעפ יד .עקידנקידירפַאב ַא טשינ זיא ?ארשי
 .עיצַאלוקעּפס רעד בילוצ ןלַאפעגכרוד רעבָא זיא יז ,ךַאז עסיורג ַא
 וצ ןעוועג תלוכיב טשינ רעדייל זיא עיצַאזינַאנרָא עשיטסינויצ יד

 -ירק רעד ןיוש טרעיוד םישדח קיצנאווצ רעביא .הילע יד ןשרעהַאב

 ןטימ ןליּפש רימ .ןגעקַאד טשינרָאג ןעוט רימ ןוא דנַאל ןיא סיז

 ,ןפלעה וצ טאטשנא .,םיצולח ענעבענענרעביא רעטנזיוט ןופ ןבעל

 רעשירחוס-טשינ ןגעוו םילוזלז ןוא תונעט טימ זנוא ןעמ טפרַאװַאב

 -םַארגָארּפ עקיטציא יד ןיא ;טגָאז (ןליוּפ) םיובגירג טחצי .גנוריפ
 -דימ ןופ טסייג ַא ךיז טליפ ןטנעדיזערּפ ייווצ ערעזנוא ןופ סעדער

 ,רעריפ ַא רעבָא ,סיורג ןענייז תורצ יד ,ָאי .עיצַאנניזער ןוא טייק

 וצ ףיוא טרעה ,גנוגעוװַאב רעד ןיא ןביולג םעד טרילרַאפ רעכלעוו

 -כַאנרַאפ זיא ןָאדנָאל ןיא טעברַא עשיטילָאּפ רעזנוא .רעריפ ַא ןייז

 ןוטרַאפ ירמנל ןיא ןַאמצייו טנעדיזערּפ ?ייוו ,ןרָאװעג טקיסעל

 דָאּפ יד זַא ,רדסכ זנוא טסיירט'מ .ןעגנולדנַאהרַאפ-ץנעגַא יד טימ
 ףיוא :נערפ ךיא רעבָא .עקידנלעטשנרירפוצ ַא ןיא ענַאל עשיטיל
 -ינער רעניטסעלַאּפ יד ?םזימיטּפָא רעקיזָאד רעד ךיז טצימש סָאװ

 טסקַאװ סע .ענַאל רעשינַארט רעזנוא וצ קיאור וצ ךיז טקוק גנור

 ,גנוריפ רעד טימ טייקנדירפוצמוא יד הנחמ רעשיטסינויצ רעד ןיא

 -רעד ןַאמצייוו .זערּפ טָאה סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט-128 םעד ףיוא

 טשינ ןָאק םזינויצ רעד רעבָא ,ןטרַאװ ןָאק םיובנירג רעה , :טרעלק
 ןלָאז רימ זַא ,טנעדיזערּפ רעד זנוא ןופ טגנַאלרַאפ טציא "!ןטרַאװ

 ןעוועג זיא ן'?אשראמ טימ ךַאמּפָא רעד .,ןטרַאװ ןוא דלודעג ןבָאה

1236 



 בילוצ טָאה ןאמצייוו .טקירדינרעד זנוא טָאה עכלעוו ,?ַאדָאנוא , ןַא

 "נא יד ןוא ן'יקסּפול טריאָאװאַאזעד ןשטנעמ ענייז ןוא ן'לַאשרַאמ |

 וװ ,ןעמעלַא םעד ךָאנ ןוא ,םזינויצ רענַאקירעמא ןופ רעריפ ערעד

 -צייוו .זערּפ ?םיפתוש עשיטסינויצ-טשינ יד ןופ רעטלעג יד ןענעז
 יװ ,טנופ טנזיוט 228 ןופ טעשזדוב ַא ןנָאלשעגרַאפ ָאד טָאה ןַאמ

 ?םערגנָאק ןשיטסינויצ ַא וצ ןעמוק טעשזדוב ַאזַא טימ ןעמ ןָאק

 :?ארשי-ץרא ןיא ןוטפיוא טשינרָאג ךָאד ןעמ טעװ םוכס אזא טימ

 רלוש יד ןעמ ליוו טציא ןוא טָארקנַאב זיא קיטילָאּפדץנַאניפ רעזנוא

 זַא ,טנָאזעג לָאמַא טָאה ןַאמצייוו .רעטעברַא יד ףיוא ןפרַאװפיױרַא

 ךָארנ זַא ,ןיימ רעבָא ,ךיא .גנוגעװַאב רעד ןופ ףַאלקש ַא זיא רע

 הירבו ,ןע'נאמצייוו ייב ףַאלקש א ןרָאװעג זיא גנוגעװַאב יד ,ךופיחל

 ַאבַאטז באז ,םינמית יד ןופ ןטַאלוטסָאּפ יד רָאפ טגנערב אטסולג
 טימַאב ךיז ךיא בָאה סערגנָאק ןט-14 םעד ףיוא ;טנָאז יטסניטַאב
 -נכערּפשטנַא ןַא ייב ךעלנעמ רָאנ זיא הילע-ןסאמ ַא זַא ,ןזייוװַאב וצ

 יד .ןרָאװעג רָאלק ןדעי רַאפ טנייה זיא סָאד .םישזער-חכולמ ןקיד
 "נער רעד ןופ טשינ טמוקַאב לארשי ץרא ןיא עירטסודניא עגנוי

 יז ןָאק יװ .ץוש-לָאצ םעד ןוא ןעגנורעטכיילרעד עקיטיונ יד גנור

 לָאמנייאכַאנ ָאד ןומ ךיא ?ןעגנוננידַאב עכלעזַא ייב ןעלקיווטנא ךיז

 ןיא ץיזאב ןוא ןבעל ןשידיי ןופ טייקרעכיז יד זַא ,ןכיירטשרעטנוא

 ןעמ טמוק ןעמעלַא םעד ךָאנ ןוא ,טָארדַאב רדסכ זיא לארשי ץרא

 ךיז ןעמ לָאז יו .עטוג ַא זיא עיצאוטיס יד זַא ,הרושב רעד טימ

 -יפֶא יד דצמ רדסכ טרעה'מ ןעוו ,ןעננורעדָאּפ ערעזנוא וצ ןרעהוצ|

 נאט ןעמ טמוק קלאפ םוצ ,ןדירפוצ ןענייז רימ זַא ,רעריפ עלעיצ

 ץרא רַאפ ןוטעג וטסָאה סָאװ ,קלָאפ שידיי, :תונעט טימ ךעלנעט

 ,טגָאזועג ןייֵלַא ןאמצייו טנעדיזערּפ זנוא טָאה ךָאד ןוא "?לארשי

 10 ןסָאלפענניירַא לארשי ץרא ןייק ןענייז רָאי ןביז ןופ ךשמב זַא

 יד רַאפ ןדנ רעניילק ַא סאד זיא .טלעג ןשידיי םענופ טנופ ןָאילימ
 ןופ טגנערבעג רָאי 6 ןופ ךשמב ןבָאה ןכירג יד ?םילוע טנזיוט 0

 ןוא ןשטנעמ ןָאילימ ןבלַאה-טרעדנַא דנַאלנכירג ןייק עילָאטַאנַא

 -ןצמוא יד .טנופ ןָאילימ 18 לכה-ךס ןכענענסיוא ףיורעד ןבָאה
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 ןטסינויצ-טשינ יד ענונב ,סיורג זיא גנוגעװַאב רעד ןיא טייקנדירפ
 ,טיבעג ןשימָאנָאקע ןפיוא ייז טימ ןטעבראוצטימ םיכסמ ךיא ןיב
 -ַאנֹרָא רעשיטסינויצ רעד וצ זיולב ןרעהעגנ זומ קיטילַאּפ יד רעבָא

 -קע רעקיטציא רעד וצ ןעיױרטרַאפ ןייק טשינ ןבָאה רימ .עיצַאזינ
 יד ןרעדנע וצ טומ םעד ןענופענ סערגנַאק רעד לָאז ןוא עוויטוקעז
 -ַאשז ןוא םיובנירג ;(עניוװַאקוב) רעגבע ריאמ ר"ד,גנוריפ עקיטציא

 ןָאק ןאמצייו טנעדיזערּפ רעד ןַא ,טגָאזעג ָאד ןבָאה יקסניטָאב |
 ,טנעדיזערּפ רעה :;ןע'נַאמצייו וצ ןנָאז רעבָא רימ .ןייג ןיוש
 טייהרעמ עקידלַאװעג ַא ןבענעו ןבָאה ןלאוו-סערגנָאק יד !טביילב
 ןפַאש לענש ָאזלַא ןומ'מ ,טלענ ןבָאה ןפרַאד רימ .ןע'נַאמצייוו רַאפ
 -ופ רעזנוא טכיילב ןאמצייוו ,"ץנענַא עשידיי, עטרעטיירברַאפ יד
 טשינ עטכישעג רעשיטסינויצ רעד ןיא טעוו ןעמָאנ ןייז ןוא רער
 ,(דנַאלשטייד) יטסעליב .מ .רד .ןעמָאנ ס'לצרעה יװ ,ןייז רענעלק
 זיא'ס :טרעלקרעד ןוא קיטילָאּפ ס'נַאמצייוו שיגרענע טקידיײטרַאֿפ
 -ַאּפ יד ָאד זנוא טלָאמ יקסניטָאבַאשז ןעוו ,ךעלטרָאװטנַארַאפמוא
 ייז ןוא ?לארשי ץרא ןופ ןטַאנעלעד ָאד ןציז סע ,רַאפעגיםָארג
 ןייק ןאראפ טשינ זיא'ס .םֶרֲאְלַא רעשלַאפ ַא זיא סָאד זַא ,ןסייוו
 (ןליוּפ) סעדניה והיחחמ .געװ ס'נַאמצייוו יו ,םזינויצ רערעסעב
 -רַא יד טפמעקאב "תונבל תע , זַא ,תמא טשינ זיא'ס :טרעלקרעד
 -ַאלָאק ןכעלטפאשטריוו רעייז ןגעק רָאנ ןענייז רימ ,טפַאשרעטעב
 -שזיטסערּפ עשלאפ יד ןוא םזיטַאוװרעסנַאק רעד .םעטסיס-עיצַאזינ
 עסיורג ןנוא ןעגנערב גנונעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא קיטילָאּפ
 רעלַאמרָאנ רעד זיא "סנעשזדייא שיאושזד , ןופ געוו רעד .סנדָאש
 א זומ'מ .גנולקיװטנַא רעשיטסינויצ רעד רַאפ געוו רעטנוזעג ןוא
 ןציטש ןעמ ףרַאד ןנעקַאד ,םעטסיסיסעיצנעוובוס םעד וצ ןכַאמ ףוס
 גנוגעװַאב יד ;טנָאז ןָאהְט עשוחי ר"ד ,וויטַאיציניא עטַאוירּפ יד
 טרעוו םזינויצ-םתפ רעד ,גנוריזימָאטַא ןופ סעצָארּפ ַא ךרוד טכַאמ
 םזינויצ רעייז ןדניברַאפ סָאו ,סעיצקַארפ יד ןופ טּפוטשענקעװַא
 ףיוא טריזַאב םזינויצ-םתס רעד .יאנת ןלענָאיצקַארפ ןסיוועג ַא םימ
 -יטראפ עטקארטסבא ףיוא טשינ ןֹוא טייקכעלקריוו רעשידיי רעד
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 עלַא ןעיצוצ ןוא טעברַא-דוסיה-ןרק יד ןרעסערגרַאפ זומ'מ .סעמנָאד

 דיי; רעד ןופ טסייג רעשיטסיטעפעד רעד זיא ךעלדעשי .ןטסינויצו

 ןכַאז ךס ַא ןיא ,םזינויצ םעד טרידיווקיל רעכלעוו ,"יושדנור רעש

 . ענייז ןיא רע זיא טכערענמוא רעבָא ,טכערעג יקסניטָאבַאשז זיא

 -טנַארַאפ רעד ןעוועג טשינ ןַאמצייוו טלָאװ .ןע'נַאמצייוו וצ תונעט

 -ַאשז יװ ,טדערעג ױזַא ךיוא רעכיז רע טפָאװ ,רעריפ רעכעלטרָאװ

 "ץרא יד ןופ ייס טסײנ-ןסַאלק םעד ןפמעקַאב זומ'מ ,יקסניטָאב

 הילדג פיליפ ,"תונבל תע, ןופ ייס ןוא רעטעברַא עקיד'לארשי

 ןגעק טריזימעלָאּפ ןוא קיטילָאּפ ס'נַאמצייוו טקירייטרַאפ (דנַאלגנע) |

 ַאנַאק יד זַא ,טרעלקרעד (עדַאנַאק) ןיצנב .י יורפ ,עיציזָאּפָא רעד

 רקעזקע רעד ןופ טייז רעד ףיוא ןסָאלשעג ןעייטש ןטסינויצ עשיד

 ןענייז ןיימעגלַא ןיא :;טגָאז (עיצילַאג-חרזמ) ךײר .ל רײד .עוויט

 עשידיי סָאד .עוויטוקעזקע רעד ןופ קיטיפָאּפ רעד טימ ןדירפוצ רימ

 ,ץנעגַא רעשידיי רעד ענונב .טכילפ ןייז טפיפרעד טשינ טָאה קלאפ

 ןקָאלב-לַאװ ןסילש געמ ןעמי סָאװרַאפ ,ןייטשרַאפ טשינ ךיא ןָאק

 רעבָא ,ןדיי עשיטסינויצײטנַא וליפַא ןוא עשיטסינויצ- טשינ טימ

 וצ םומ ןבָאה ןזומ רימ .ןוט טשינ סָאד ןעמ רָאט ץראה ןינב םייב

 -עװַאב יד ןרינילּפיצסיד וצ ןוא טפאשטריוו רעזנוא ןריזינַאנרָאער

 "םריוו רעצנַאג רעזנוא :טרעלקרעד (ןּפרעװטנַא) רעשיפ ןַאשז ,גנוג

 טכעלש ןיא טעברַא-דוסיה- ןרק יד .שלַאפ זיא םעטסיס-סטפַאש

 טיג קלָאפ עשידיי סָאד .םיִרָא ױזַא טשינ ןענייז רימ .טריזינַאגרָא

 -לוש ןענייז םידיחי טשינ .טנופ ןָאילימ ַא רעביא רָאי סעדעי זנוא

 ןץײטשברַאּפ .ה .םעטסיס רעד רָאנ ,טניימ עיציזָאּפָא יד יװ ,קיד

 יז רַאפ ןטנעדיזערּפ עדייב רַאבקנַאד ןענייז רימ :טגָאז (יחרזמ)

 "ץנעגַא םעד עגונב רעבָא .םזינויצ םעד תבוטל ןעגנוטסייל ערע

 ,"יחרזמ , ןופ טייהרעדנימ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןגָאז ךיא זומ ןַאלּפ

 ץנעדנָאּפסערָאק יד .םזינויצ ןרַאפ קילנמוא ןַא ןרעוו ןעק סָאד זַא

 ַא ןפורעגסױרַא זנוא ייב טָאה ן'לַאשרַאמ ןוא ןע'נַאמצייוו ןשיווצ

 רַאפ ןכַאמ ןעמ ןָאק יװ .ץרעמש ןפיט ןוא גנורעטיברַאטפ ןופ ליפעג

 ףיוא לארשי ץרא ןלעטש סָאװ ,ןשטנעמ ץראה ןינב םייב םיפתוש
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 ןענייז רימ .םירק רעדָא עניטנעגרַא ,עיליזַארב טימ הנרדמ ןייא
 יבנל גנוריגער-רָאטאדנַאמ רעד ןֹופ סחי ןטימ ןדירפוצ טשינ ירמנל

 -ימ 4 :טרעלקרעד (עקירעמַא) גרעבדלָאג םהרבא ,טעברַא רעזנוא

 ,עקירעמַא ןיא ןעניווװ ,קלָאפ ןשידיי ןופ ?טרעפ א ,ןדיי ןָאיל

 ארומ סָאװ ַאטשינ זיא'ס .ץראה ןינב םוצ ןעיצוצ ייז ןפרַאד רימ

 יָאְס ,ץנענא רעד ןיא םיפתוש עשיטסינויצ-טשינ יד רַאפ ןבָאה וצ
 ןוא רעשיטילַאּפ רעד ענונב ןעננורעלקרעד טינ שיִס .ח .ּפ לענַאל

 -ץרא ןיא עוויטוקעזעקע רעד ןופ טייקיטעט רעכעלטפַאשטריװ
 רעד ףיוא עדער רעסיורג ַא ןיא טרעפטנע ןאמציײװ .ףפָארּפ ,לארשי
 עיציזָאּפָא רעד ןופ תונעט יד :עטַאבעד-לארענעג רעד תעב קיטירק
 ,ןסערננַָאק עטצעל יד ייב יוװ ,עבלעז יד ,יונש ַא ןָא טעמכ ,ןענייז
 עסיורג רעבָא .םישעמ עשיטילָאּפ עסיורג זנוא ןופ טגנַאלרַאפ'מ
 -םופ רעֶדָא קיצנַאװצ ןיא לָאמנייא רָאפ ןעמוק .םישעמ עשיטילָאּפ
 ןיא רעבָא ,םזינויצ ןופ ןליצ יד טוג ץנַאג יײטשרַאפ ךיא ,ןרָאי קיצ
 טימ ךיילנסיוא ןא ןענופעג ןנעוװו ךיז טלדנַאה טעברַא רעזנוא
 -אווש יד רימ ןענייז ףמַאק ַא ןופ לַאפ ןיִא .טכַאמ-רָאטַאדנַאמ רעד
 -ילַאנַא-ָאכיסּפ ןימ ַא טריפענכרוד ָאד טָאה יקסניטָאבַאשז .ערעכ
 -ַאנרֶא רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד ןופ עידוטס עשיט
 סָאװ ,עזָאכיסּפ עשיפיצעּפס ַא ןפרָאװעגרָאפ רימ טָאה רע .עיצַאזינ

 יקסניטָאבַאשז ךיוא רעבָא .גנוריפ רעד וצ קיאעפמוא ךימ טכַאמ

 ןיא ןיא עכלעוו ,גנולעטשנייא רעקיטסיינ רעסיוועג א ןיא טבעל
 ןליּפשייב ענייז עֶלַא זַא ,ךיז טסענ םעד ןופ ,עשלַאפ ַא דוסי ריא
 טימ .קיטכיר-טשינ סידנעטשלופ רעבָא ,טנַאסערעטניא רעייז ןענייז
 ,שיט ןפיוא קידננָאלש ,ןעלדנאהראפ טשינ ןעמ ןָאק גנורינער רעד

 רעזנוא ןופ אצוי ?עוּפ א זיא גלָאפרעד רעשיטילָאּפ רעזנוא רעדעי

 טניל עיצַאוטיס רעד ןופ ?סילש רעד ,לארשי ץרא ןיא גנולקיװטנַא

 -רַאֿפ יד .טעברַא רעלאער רעזנוא ןופ בַאטשסָאמ םעד ןיא ָאזלַא

 םניחל ,ןרעוו ןפַאשעג זומ "יסנעשזדייא שיאושזד  עטרעטיירב
 -וצסיורַא ערעדנא ןוא זייוו ,יקסניטָאבַאשז ,םיובנירג ךיז ןעימַאב
 ,עפורגילַאשרַאמ רעד ןוא רימ ןשיווצ ןצַאזננעק ןפור
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 םי ןבג ירג ןכע טט פו



 -רעד רע .ערער-תומשנ-תרכזה ןייז ןַאד טלַאה טָאלָאסָאס 3 |
 -קעריד ןֹוא רעקיטערָאעט ןשיטסינויצ םעד ,ליװגנַאז לארשי טנָאמ
 -סינויצדלעוּפ םעד ,רעליש המלש עיזַאנמינ רע'מילשורי ןופ רָאט
 ןשיאערבעה םעד ;שטיװָאנַאזַאח ןָאעל רעריפ-רעטעברַא ןשיט
 .ערעדנַא ןוא ינוחמש .נ .י ר"ד רעלעטשטפירש

 ןופ ןעמָאנ ןיא גנורעלקרעד ןַא ּפָא טיג קישטיײװטלַאס .מ רײד
 -צייוו ןופ לַאו רעיינ רעד ןגעק ןעמיטש ןלעוו ייז זַא ,ןלַאקידַאר יד
 -טכיל רראביר ּפִא טינ גנורעלקרעד עכעלנע ןא ,ווָאלָאקָאס ןוא ןַאמ
 טָאה רעכלעוו) ןיּפור .א ריר ,ןטסינָאיזיװער ןופ ןעמָאנ ןיא םיײה
 ןופ ,תוביס עטַאווירּפ בילוצ ,טרינגיזעד סערננאק ןט-14 ןפיוא
 -בָארּפ-טנורנ יד , ;רעביא טרירעפער (לארשי ץיוא ןיא ןטסָאּפ ןייז
 -ןפח םעד טריזָאעטָאּפַא רע ."?לארשי ץרא ןיא יובפיוא ןופ ןעמעל
 ןופ געיעג-טיפָארּפ םעד יבנל טפַאשרעטעברַא רעד ןופ טסייג-תויצ
 יד ןיא ךיוא זַא ,טכיירטשרעטנוא ןוא ,תיבה-לעב ןטושַּפ םעד
 -רָאּפש ,רעטונ ַא ןופ טייקידנעווטיונ יד ןעמ טייטשרַאפ תוצובק
 -ַאזינַאלַאק ןוא עירטסודניא רעד רַאֿפ זומ'מ .טפַאשטריװ רעמַאז
 -עירטסודניא ןַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ףליה עקיטיונ יד ןפַאש עיצ
 ,םוירָאטקעריד-פ"קק ןופ רעציזרָאפ רעד ,טטשיסוא .מ .מ .קנַאב
 -עפער עקטגאה רוטרא ר"ד .לארשיל תמיק ןרק ןגעוו טרירעפער
 טלקיווטנא ,תונרק יד ןופ ןנַארפ יד םורא ,דוסיה ןרק ןגעוו טריר
 -הילע ןופ ןטכירַאב ראפ ןעמוק ןַאד .עטַאבעד עכעלריפסיוא ןַא ךיז
 עיסימָאק עשיטילַאּפ טנטניפ ןוא עיסימַאק :טטייהטגוזעג ,עיסימָאק
 ןוא ןגַאלשראפ ערעייז טמיטשענּפָא עטַאבעד ַא ךאנ ןרעוו סע ןוא
 טארעפער א טלַאה (דנאלשטייד) רלעּפנעמולב טרוט ,סעיצולָאזער
 רע ןכלעוו ןיא ?טראוװנגעק עשידיי יד ןוא םזינויצ רעד , .ט .ד .א
 -ןיצ רעד ןופ ןגַאלטנורג עשיטערָאעט-שינַאלָאעדיא יד טלדנַאהַאב
 -טעל ,"יחרזמ ,) טָארוג יכררמ ברה .ּפער ,עדנַאנַאּפָארּפ רעשיטסינ
 יד ,עיסימַאק רעשיטילָאּפ רעד ןופ ןסולשַאב יז רָאפ טגייל (דנַאל
 -ימוקעזקע רעד ןופ עיניל רעד ףיוא ןיימענלא ןיא ןעייג ןסולשַאב
 ךַאמּפָא-ץנעגַא ס'גַאמצייוו ןריטּפעצקַא ןֹוא קיטילַאּפ ריא ןוא עוו
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 -יזָאד יד ןרעוו טייחרעמ-ןעמיטש רעסיורג ַא טימ ,ן'לַאשרַאמ טימ

 גנומיטשּפָא רעד ייב ,סערגנָאק םענופ ןעמונעגנָא ןגַאלשרָאֿפ עק '

 -ץנעגַא יד רַאפ ןויצ-ילעוּפ ןופ בור רעד טמיטש סעיצולָאזער יד ןֹופ

 -עפער ןלענָאיצַאזינַאנרָא םעד ךָאנ ,עיסימָאק רעד ןופ ןגַאלשרָאפ

 חוכיו ַא ךיז טלקיװטנַא (דנאלשטייד) טרַאב ןרהא ריד ןופ טַאר |

 טרעװ סע .גנוגעוַאב רעד ןֹופ ןנַארפ עשירָאטַאזינַאנרַא יד ןנעוו

 -עג-סטעברַא עלַאירָאטירעט ַא דנַאל ןדעי ןיא ןפַאש וצ ןסָאלשַאב

 'גיסָאמ ןויצנב ר"ד ,ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ עלַא ןופ טפַאשניימ

 עיסימָאק סגנואיצרעד רעד ןופ ןסולשַאב יד ןגעוו טרירעפער ןָאז
 -ָאלָאק רעד ןופ ןסולשַאב יד ןנעוו (גרעבמעל) טטרָאמש .ע ריד ןוא

 "רָאפ-עיסימָאק םעד רעביא גנומיטשּפָא רעד ייב .עיסימָאק-עיצַאזינ

 -עג ןלָאז ןטסינַאלָאק-דוסיה-ןרק יד טימ ןגַארטרַאפ עֶלַא זַא ,גנַאלש

 טפַאשנסָאנעג-רעטעברַא רעד ןופ גנולטימרַאפ רעד ןָא ןרעוו ןסָאלש

 89 ןגעק ןעמיטש 104 טימ .סענעצס עשימרוטש וצ טמוק ,"רינ,|

 -רעטעברַא יד ,עיסימָאק רעד ןופ סולשַאב רעד טריטּפעצקַא טרעוו

 -עד ןעגניז ןוא ןגעקַאד ךעלטפַאשנדייל ןריטסעטָארּפ ןטַאגעלעד
 : , "הוקתה, ויטַארטסנָאמ

 לַאװ רעד תעב ןעמוקענרָאפ ךיוא זיא עטַאבעד עשימרוטש א

 עבאנפיוא יד טאהעג טָאה עכלעוו ,עוויטוקעזקע רעיינ רעד ןופ

 רעד ןיא םרָאפער עכעלטנירג ַא ןריפוצכרוד ןַאלּפ ס'נַאמצייוו טיול

 יד .לארשי ץרא ןיא טעברַא רעכעלטפַאשטריוו ןוא רעלעיצנַאניפ
 רעקיד'לארשי ץרא רעיינ רעד ןיא טָאה עבַאנפיוא-טּפיוה עקיזָאד

 -ֵלָאֹּפ ןוא טַאקָאװדַא רענָאדנָאל רעד ןעמונעגרעביא עוויטוקעזקע

 -נוננידַאב עויטַאמיטלוא ענייז .רעקַאס ירָאה טסילַאנרושז רעשיט

 -סיורַא טָאה סָאד .ןרָאװעג טריטּפעצקַא ןע'נַאמצייו ןופ ןענייז ןעג

 ףיֹוא ייֵס ןוא סקניל ףיוא ייס טייקנדירפוצמוא עסיורג ַא ןפורעג
 ןעמ סָאװ ,םעד ןגעק ףרַאש רעייז טריטסעטָארּפ ןיקשיסוא ,סטכער

 ןיא תמיק ןרק םעד ,גנַאלרַאפ ס'רעקרַאס טיול ,ןרעפילסיוא טייג

 -רַא יד ןופ רעייטשרָאפ יד .עוויטוקעזקע רעיינ רעד ןופ טנעה יד

 -רַאפ ןייק טשינ ןבָאה ייז זַא ,עידומ ןענייז ןעגנוריּפורג-רעטעב
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 טעוו רעקאס רעכלעוו ןיא ,עוויטוקעזקע רעניטסעלַאּפ ַא וצ ןעיורט

 ןָאמּבײװ .ףָארּפ ,גנוטכיר עכעלטנייפ-רעטעברַא ןַא ןריטנעזערּפער

 א ּפֶא טיג ןוא ןטַאנעלעד-רעטעכרַא יד ןקיאורַאב וצ ךיז טימַאב

 -"דתסה יד ןריטקעּפסער טעוװ עוויטוקעזקע עיינ יד זַא ,גנורעלקרעד

 -עג ןענייז עוויטוקעזקע רעד ןנעק .סעיצוטיטסניא עריא ןוא תור

 לָאצ עסיוועג ַא ןוא "יחרזמ , ,ןטסינָאיזיוװער יד ,ןלַאקידַאר יד ןעוו

 ַאזלַא ןיא עיצַאוטיס רעד ןופ ?סילש רעד ,ןטסינויצ עניימעגלַא ןופ

 -ַאפ) ןויצ-ילעוּפ סעיצקַארפ-רעטעברַא יד ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג

 -ורג עקניל יד ןטלָאװ ."תודחאתה , ןוא (ןויצ-יריעצ טימ טקינייר

 ןאמצייו טלָאװ ןַאד ,עוויטוקעזקע רעד ןגעק טמיטשעג ןעגנוריּפ

 ןבילבעג ןענייז עקניל יד רעבָא .טייהרעדניֿמ רעד ןיא ןבילבעג
 רעד ייב ייס ןוא ץנעגַא ןופ עגַארּפ רעד ןיא ייס ןע'נַאמצייוװ יירט
 ןגעק ףרַאש קידנריטסעטָארּפ .עוויטוקעזקע רעיינ רעד ןופ לָאװ

 -יטוקעזקע רעד ייב ןטלַאסעגּפָא ךָאד ךיז עקניל יד ןבָאה ן'רעקַאס
 עשיטָאירטַאּפ-שיטסינויצ טימ טריױװיטַאמ סָאד ןבָאה ייז ,לַאוװ-עו
 טריפענוצ טלָאוװ ,ןנעק ןעמיטש רעייז זַא ,קידנרעלקרעד ,םימעט

 זיא גנומיטשּפִא רעד ייב .סָאַאכ ןקידנעטשלופ א וצ גנוגעװַאב יד

 טימ :טייחרעמ רעניילק ַא טימ ןרָאװעג טלייוועגנ ןַאמצייוו .ּפָארּפ

 .וָאלָאקַאס ןעמוקַאב טָאה ןעמיטש רעמ .ןעמיטש 84 ןגעק 3
 לענָאלַאק ,רעדיא .ד .מ ר"ד :עטסיל-וויטוקעזקע ענעגָאלשעגרָאפ יד
 ןוא ,רעקאס יראה ,טילבנעזָאר ססילעפ ,יטספיל יאול ,שיס .ה .פ
 89 טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא סערגנָאק םענופ זיא ,רלָאש שטעירגעה
 ןײרַא טשינ ןענייז עוויטוקעזקע רעיינ רעד ןיא .62 ןגעק ןעמיטש

 -רעטעברַא רעד ןֹוא "יחרזמ , ןֹופ רעייטשרָאפ עקיטציאדזיב יד
 גנומיטשּפָא רעד ךָאנ .(קאצנירּפש .י ןוא קיּפ ,ּפָארּפ) עיצקַארפ
 ןםלז ,"יחרזמ ,, ןופ ןעמָאנ ןיא ןילרעב .מ :ןעננורעלקרעד ּפָא ןביג

 ןיא טָארַאזאלרא .ח ר"ד ןוא ןויצ-ילעופ ןופ ןעמָאנ ןיא טָאשַאבור

 רעביא טשינ ןעמענ סעיצקַארפ ערעייז זַא ,"תודחאתח , ןֹופ ןעמָאנ

 ,גנוטייל רעיינ רעד רַאפ גנוטרָאװטנַארַאפ םוש ןייק

 "ויצ יד וצ גנוסירגאב א ןקיש וצ טסילשַאב סערגנַאק רעד
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 "ער-סולש עכעלרעייפ ןטלַאה ַאד .,דנַאלסור-טעיוװָאס ןיא ןטסינ

 טרעוו גנַאזעג "הוקתה  טימ .טקבָאמ ןָאעל ןוא טָאלַאקָאס .ג סעד

 | | ,טערגנָאק רעשיטסינויצ רעט-19 דעד ןסָאלשעג

 א 2 א
:: : 

 2 גט

 א

 א די א
0 0 
 א א

: 
 טעג

 א
 טא
 א



 ַא ןיא ,םומגדיי ןוא םוינויצ ןופ ענַאל יד (95

 המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ טנעצרָאי

 רַאפ גנוזייל ןייק ןענופעג טשינ טָאה סערגנַאק רעט-18 רעד

 -עג ןיא'ס .םזינויצ םניא ןוא ?ארשידץרא ןיא ענַאל רערעווש רעד

 ןופ ןזיירק יד ןיא ,לארשי ץרא ןיא רקיעב ,גנושיוטנַא יד ןסקַאװ

 "ענג סערגנָאק ןט-12 םעד ןעמ טָאה עיציזָאּפָא רעשיטסינויצ רעד

 רענייא ,ןָאזלענעצַאק ?רעב ,"סערגנָאק-עדנַאנוא , ןַא סְלַא טרעדליש

 םוינויצ רעד זַא ,ןבירשעג טָאה ,רעריפ-"הדובעה תודחא , יד ןופ

 -עַארזיא סנאילא , ןַא ןופ הגרדמ רעד וצ טרידארנעד ןרָאוװענ זיא

 ןוא ןטסינָאלַָאק עשידיי ןשיווצ טקילפנָאק רעקיטולב רעד ."טיל

 /עטרעטיברַאפ ַא ןפַאשענ טָאה סוקח סחתפ ןיא רעטעברַא עשידיי

 עוויטוקעזקע יד ,לארשי-ץרא ןיא עוויטוקעזעקע עיינ יד .גנומיטש

 רעכלעוו ןיא ,"עקידנדער-שילגנע , ןופ ,"טנַאה רענרעזייא , ןַא ןופ

 ךיז ןגעק טָאה ,רעטייפ רעקידנריפ רעד ןעוועג זיא רעקַאס ירַאה

 ,טפַאשרעטעברַא רעד ןופ רָאנ טשינ טפַאשטנייפ יד ןפורעגסיױרַא

 -לעזעג ןוא ייטראּפ ןופ דישרעטנוא ןָא ,בושי ןצנַאנ ןופ ךיוא רָאנ

 םייב ןלַאפרָאפ-רוּפכ-םוי עקירעיודט יד .טייקירעהעגוצ רעכעלטפַאש
 /-ַאנַאיצַאנױעינילער יד טקידיײלַאב ףיט ןבָאה סָאװ ,יברעמה לתוכ

 -ענסיורַא קיטייצכיילנ ןבָאה ,םוטנדייטלעוו ןצנַאנ ןופ ןליפעג על

 -יטסינויצ רעד ןופ קיטילָאּפ רעשירעבינכַאנ רעד יבגל ןרָאצ ןפור

 | .עוויטוקעזקע רעש

 יד ןרָאװעג טכַאװשענּפָא זיא גנונעוַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא

 ןוא ?יחרזמ , .עינרענע-סטעברַא עכעלטייהנייא יד ןֹוא ןילּפיצסיד

 . ערעדנוזאב טריזינַאגרַא עקירעמַא ןיא ןבָאה "םידבועה תורדתסח,

 .וויירד-דוסיה-ןרק םעד טרעטשענ טָאה סָאד םגה ,סעיצקַא-?מאז

 ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןיא גנונעװַאב רעד ןופ סיזירק רעד

 זיא עידרַאװג עשיטסינויצ עטלַא יד(1 :;ןעגנוניישרעד-טּפיוה .יירד

 וצ קעװַא ןייװלייט זיא טננוי יד (2 ;טּפעשרעד ןוא דימ ןרָאװעג
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 -רעד ללכב ךיז | טָאה רעדָא ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ-טשינ עקניל יד

 יד ןופ תוסנכה יד (8 ןטעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןופ טרעטייוו

 .ןלַאפעג רדסכ ןענייז תונרק

 "עד ןופ הפוקת רענעי ןיא דָארג סָאװ ,לַאפוצ ןייק טשינ זיא'ס

 ,עּפורג "םולש םיִרֵב יד ןענַאטשטנַא ןיא םזיטעפעד ןוא עיסערּפ

 םזינויצ ןופ לַאעדיא רעד זַא ,ןזייװַאב וצ טימאב ךיז טָאה סָאװ

 טַאטש ןלַאנָאיצַאנייב ןעמַאזניימעג ַא ןיא ןרעוו טריזילַאער טעוו

 טשינ ללכב זיא וצרעד ןוא ,עניטסעלאפ ןיא רעבַארַא ןוא ןדיי ןופ

 "תירב םעד םורַא .לארשי ץוא ןיא טייהרעמ עשידיי א קיטיונ

 -ניא ענעדישרַאפ טריּפורג ךיז ןבָאה ײוניתוסיאש; ל?ַאנרושז-םולש

 ר"ד ,ןימינב 'ר ,ןַאמגרעב ַאנוה ר"ד) רעוט ןוא ןטסילַאוטקעלעט

 ןוא סענגַאמ .י ר"ר ,יקסיראוולאק םייח ,עירול .י ר"ד ,ןהכ סנַאה

 "רַאּפ ןקידלארשי ץרא ןַא תבוטל טריטיגַא ןבָאה עכלעוו ,(ערעדנַא

 .המודכו עיצַארעדעפ רעשידייד שיבַארַא ןַא רַאפ ,טנעמַאל

 ןופ גנוציז ַא טלרעב ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1998 יפו ןיא ||

 ןַאמצייװ ר"ד ןכלעוו טימ ,ץ'רעקַאס  בילוצ .טעטימָאק-סנָאיצקַא

 טקילפנַאק רעפרַאש ַא ןכָארבעגסיױא זיא ,טריזירַאדילָאס ךיז טָאה |

 "עג זיא תורצ טימ םיוק .טרינָאיסימעד טָאה עוויטוקעזקע יד ןּוא

 טָאה ןַאמצייוו ןוא רעטימעג עטנערעגפיוא יד ןקיאורַאב וצ ןעגנול

 ןוא גנוציז רעקיזָאד רעד ןיא ייס .עיצַאנגיזער ןייז ןגיוצעגקירוצ

 ,םערגנָאק ןט-16 םעד ברע ןעגנוציז-.ק .א עקידרעטעּפש יד ןיא ייס

 רעשידיי רעטרעטיירברַאפ ַא ןופ ענַארפ יד טלדנַאהַאב ןעמ טָאה

 .עקיוָאד יד טרעװ ךעלדנע זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא'ס ןוא ץנענַא

 רז ןיא .ךַאזטַאט ַא "יסנעשזדייא שיאושזד , ןופ גנורעטיירברַאפ

 -ולּפ ,ןטסָאּפ-ביצנ םעד ףיוא יונש ַא ןעמוקענרָאפ זיא 1998 רעמ

 -ָאק רעד ןרָאװעג טרינימָאנ זיא טרָא ןייז ףיוא ןוא קעװַא זיא רעמ

 ןעוועג רעירפ זיא רעכלעוו ,ָאלסנעשט טרעבָאר ןָאשזד רעס לענָאל

 .(עקירּפַא םורד) עיזעדָאר ןיא רענרעווָאנ ןוא טנַאדנעמַאק-רעטילימ

 רעייז טייצ רענעי וצ ךיז טָאה םוטנדיי-טלעוו ןופ ענַאֿל יד

 -רענָאיצקַאער ןסקַאװעג ןענייז עּפָאריײא ץנַאנ ןיא ,טרעטכעלשרַאּפ
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 -ָאקע יד ןרָאװעג זיא שיטירק רעייז .ןעגנומערטש עשיטימעסיטנַא !
 ןוא ןסעצסקע עשיטימעסיטנַא ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ ענַאל עשימָאנ
 רעשידיי-ײטנַא רעד ףיוא ןעוועג דיעמ ןבָאה סעצָארּפרעגײטש רעד

 ןכלעוו ןופ שארב ,בולק:םייס רעשידיי רעד .דנַאל ןיא גנומיטש

 ןסילש וצ טווװרּפעג טָאה ,ךייר .ל ר"ד ןענַאטשעג סלָאמַאד זיא'ס

 טפראדענ טָאה סָאװ ,גנוריגערקסבַארג רעד טימ ךַאמּפָא ןימ ַא
 -וטלוק ןוא עכעלטפַאשטריוו עסיוועג םוטנדיי ןשיליוּפ םעד ןרעכיז

 ר"ד ןוא .ךייר . ר"ד ןופ ךַאמּפָא ןקיזָאד םעד ןנעק .תוחנה עלער

 -ויצ יד קידנפור ,םיובנירג טסצי ןטערטענפיוא ףרַאש זיא ןָאהט ;י

 -ויצ ןשיליוּפ םניא .יַארַאגוא , רעד ןנעק ףמַאק םוצ הנחמ עשיטסינ

 -נירג ,ףמַאקרעדורב רעכעלטפַאשנדיײל ַא ןכָארבעגסיױא זיא םזינ

 -ײדברַאפ-ץנעגַא ןוא ?אדָאנוא , רעד ןנעק םערוטש םוצ טָאה םיֹוב

 -סערגנָאק ןיא רקיעב ,ןסַאמ עשיטסינויצ יד טריזיליבָאמ גנורעט

 -ינַאגרָא-סדנַאֿל יד ןוא "תוגבל תע, :רענגעק ענייז ןגעקַאד .ןליוּפ

 -זָאּפ ַא טריגַאּפָארּפ ןבָאה עיצילַאנ-ברעמ ןוא -חרזמ ןופ סעיצַאז

 יבנל ייס ןוא גנורעטיײרברַאפ-ץנעגַא רעד יבגל ייס גנולעטש עוויט

 ןיא טָאה 1926 יַאמ ןיא ."ָאלָאק , ןיא גנוריפ רעשיטילָאּפ ס'כייר

 יקסדוסליּפ לַאשרַאמ דנַאטשפיוא-רעטילימ ַא ךרוד טגיזעג ןליױּפ

 ןיא גנוריגעד-יססבַארג רעד טימ ךַאמּפָא ןופ ןינע רעצנַאג רעד ןוא
 -עג םזינויצ ןשיליוּפ ןיא רעבָא ןענעז סע .לעוטקַא-טשינ ןרָאװעג

 -ץנעגַא ןוא קיטילָאּפסדנַאל רעד ענונב םידוגנ עפרַאש יד ןבילב

 ןעמ םגה ,ףמאק-רעדורב רעד ןעגנַאנעג רעטייוו זיא'ס ןוא ,ענַארפ
 ,םולש ןכעלרעניא ןַא ןסילש וצ טימַאב טייצ וצ טייצ ןופ ךיז טָאה
 יֿפיווא יד ןרָאװעג טריפעגכרוד טשינ זיא ןפמַאק עקיזָאד יד בילוצ
 ,ןלוּפ ןיא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ עיצַאט

 ןטצעל םוצ ףוס ַא ןרָאװעג טכַאמעג עטיל ןיא זיא 1926 רעמוז ןיא
 רעד ךָאנ טָאה עכלעוו ,עימָאנַאטױא רעשידיי רעד ןופ טילּפו דירש
 ןיא רובצ ןשידיי םייב ןעננונפָאה ליפיוזַא ןפורענסיורַא חמחלמ
 -טמעסיטנַא-רענַאיצקַאער רעקידנסקַאװ רעד טָאה ללכב .עּפָאריײא
 ןופ טרעוו ןוא העּפשה יד טכַאװשענּפָא לַארעביא ,םישזער רעשיט
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 ןעגנוריגער עשיטסישַאפ יד .קיטילָאּפ-סדנַאל רעשיטסינויצ ךעד
 -נעמַאלרַאּפ יד ןופ טכַאמ יד ןוא סולפנייא םעד טרידיווקיל ןבָאה

 ןלַאפעג קרַאטש ךיוא זיא םעד טימ ןוא ,ןטפַאשרעּפרעק עשירַאט

 ,ןטנעמַאלרַאּפ ןיא טעטיויטקַא רעשיטסינויצ ןופ גנוטיידַאב יד

 ןיא ןענַאטשעגפיוא רעדיו ןענייז סע .וו .זא ןוא .ןטַארטַאטש

 "עג ןבָאה סָאװ ,םינלדתש ןוא ןעלבַאטָאנ ענעדישרַאפ ןבעל ןשידיי

 ןענייז ןוא רעבָאה-טכַאמ יד טימ ןעגנודניברַאפ עכעלנעזרעּפ טַאה
 "ניה ךעלדנעטשרַאּפ ,ןעוטפיוא סעּפע ןעוועג תלוכיב ןפואה הזב

 םעד יבגל גנוטרָאװטנַארַאפ ןוא לָארטנַאק .ןדעי ןָא ,ןסילוק יד רעט

 2 ט ב | יה .רובצ ןשידיי !

 .רַאּפ קיטסניג סרעדנוזַאב ןעוועג זיא עיצַאוטיס עקיזָאד יד

 ,יהדוגא, רעד ,עיסקָאדָאטרָא רעשידיי-םערטסקע ןופ ײטרַאּפ רעד

 אפ ריא ןרעסערגרַאפ וצ ידכב טצונעגסיוא ענַאל עיינ יד טָאה עכלעוו

 זיא סָאד .ןבעל ןשידיי ןיא העּפשה עכעלטפַאשטריװ ןוא עשיטיל

 ןיא ךיוא .וװ .זַא ןוא עװטָאל ,עטיל ,ןלױּפ ןיא רָאנ טשינ ןעשעג

 טימַאב "הדוגא ןופ םיחילש יד ןבָאה ןָאדנָאל ,םילשורי ,ףנעג

 -ויצ ןופ חוכ םעד ןכַאװשוצּפָא ,ןסילוק עשיטילָאּפ יד רעטניה ךיז
 :סיטַארעּפעס ַא טריפעג "הדונא , יד טָאה ?ארשי ץרא ןיא .םזינ

 ןַא ןיא ."הקוח , ריא ןוא "לארשי תסנכ , רעד ןגעק עיצקַא עשיט

 ,לַאפכרוד ןקידנעטשלופ ַא ןטילעג "הדוגא , יד טָאה ףמַאק םענעפָא

 יז טָאה ,"לארשי תסנכ, ןופ רעדילגטימ טנזיוט 90 יד יבנל לייוו

 יו ,רעבָא .ןטפירשרעטנוא טנזיוט 7 ךרע ןַא טכַארבענפיונוצ םיוק

 -עפָא ןַא ןיא טשינ ןענַאטשַאב "הדוגא, ןופ חוכ רעד זיא ,טגָאזעג

 ןוא ;ןסילוק יד רעטניה קיטילַאּפ-תונלדתש ַא ןיא רָאנ ,ףמַאק םענ

 .ןגלָאפרעד עסיוועג טַאהעג יז טָאה געוו ןקיזָאד םעד ףיוא דָארג
 . םרעדנוזַאב טכַאמ גנומערטש עשיטימעסיטנַא-רענָאיצקַאער יד

 עשידייײטנַא יד טניז .רנאלשטיײד ןיא ןטירשטרָאפ עקידלַאוװעג |

 ַא ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,1928 טסברַאה ןיא ,ןילרעב ןיא ןעורמוא

 יד רעקיטכעמ רָאי םעדעי טימ טרעוו ,רעטקַארַאכ-םָארנָאּפ ןע'טלוב

 עכלעוו ,םזילַאיצַאסילַאנָאיצַאנ ןשירעלציירקנקַאה ןופ גנוגעװַאב
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 ןוא םויק ןשידיי ןדעי ןופ גנוטכינרַאפ עקידנעטשלופ ַא טקידיירּפ
 רעטייוו ןרָאטַאלימיסַא עשידיי-שטייד יד ןענייז םעדצָארט .טכער

 -ויצ םעד ףרַאש קידנפמעקַאב ,געוו ןטעדנעלברַאפ רעייז ןעגנַאנעג

 ןבָאה תונשקע עדנילב עבלעז יד .םוטנדײדלַאנָאיצַאנ ןוא םזינ

 ןיא .רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא ןרָאטַאלימיסַא יד ןזיװעגסױרַא
 -עג המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ סע טָאה ,לשמל ,טרָאגנוא
 ףוס ?כ2 ףֹוס טרָאד ןבָאה ןטסינויצ יד זיב ,ןרָאי רַאּפ ַא טרעיוד
 רדסכ ןיא סָאװ ,טייקיטעט רעייז רַאפ עיצַאזילַאנעל ַא ןעמוקַאב
 ןופ ןרַאישזדַאמ , יד ךרוד ןרָאװעג טרעטשעג ןוא טריצנונעד
 | | ,?ןביולנ ס'השמ

 ןרָאװעג טצונעגסיוא זיא םוטנדיי ןשיסור ןופ עגַאל ערעווש יד

 וצ לָארעביא ידכב ,םיחילש עשיטעיווָאסדָארּפ ענעדישרַאפ ךרוד
 -ַאק רעשידיי רעד רַאפ רעטלעגנ ןעלמַאז וצ ןוא עדנַאנַאּפָארּפ ןכַאמ
 יד םנה .ןַאשזדיבַאריב ןיא ןַאד ןוא םירק ןיא טשרעוצ ,עיצַאזינָאל
 -ָארטנַאליפ-לַאנַאיצַאנ טימ טצונַאב ךיז טָאה עדנַאגַאּפָארּפ עקיזָאד
 -סינויצ-ײטנַא ריא ןרָאװעג טלוב טפָא ךָאד זיא ,ןטנעמוגרַא עשיּפ
 ןוא ,ןטסינויצ עכנַאמ ךיוא ןענייז םעדצָארט .רעטקַארַאכ רעשיט
 רעקיזָאד רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגניירַא ,טגיירב ןבוטר ייז ןשיווצ

 | | / .עיצקַא
 רעד ןכילבעג רעטייו ךיוא ןיא םזינויצ-יטנַא ןייז יירט

 ןעזעג םזינויצ ןופ ענַאל רערעווש רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,ידנוב,
 -ילעוּפ יד ,סעירָאעט עשיטסינויצ-יטנַא עֶנייֵז רַאפ גנוקיטעטשַאב ַא
 -לַאּפש רעד ךָאנ גנַאל-ןרָאי זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא טשיטסינויצ
 םייב לָאר ריא ןוא טכַאװשענּפָא ןבילבעג ,0 רָאי ןיא גנוט
 .רעניילק ַא ןעוועג זיא רעדנעל-תולג יד ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי
 זיא ננונעוואב-רעטעברא רעשיטסינויצ רעד ןופ טקנוּפרעװש רעד
 טפאשרעטעברַא יד ווו ,לארשי ץרא ןייק ןרָאװעג ןנָארטעגרעבירַא
 -שיטסינויצ עֶלַא ןופ גנוקיניירַאפ ,רוסיא ןופ גנוזָאל יד טפרַאוו
 רענעסָאלשענ ןייא ןיא ןעגנוריּפורנ ןֹוא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס
 -רַאפ (1920 רעבמעצעד) ספיז ןיא רָאפנעמַאזוצ םעד טניז .הנחמ
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 ךיז טעדנירג סע ,ץנעדנעט-דוחיא עקיזָאד יד רדסכ ךיז טקלַאטש

 ןייא ןיא ךיז ןקיניירַאפ סע ,"תיללכה תירבעה םידבועהי תורדתסה , יד

 ןכָאנ ןרעוו סע ,"ןויצ-יריעצ, טימ (עטכער) ןויצ-ילעוּפ יד ײטרַאּפ

 ןיא ןקיניירַאפ וצ ידכב ,ןעגנואימַאב עֶלַא טכַאמעג סערגנָאק ןט5

 יד ןיא ןוא "ריעצה/ לעוּפח, טימ "הדובעה תודחא , לארשי ץרא

 טימ ("ןויצדיריעצ, טימ טקיניירַאפ) ןויצ-ילעוּפ יד רעדנעל-תולג

 ."תודחאתה

 ייס ןעמוקעגרָאפ .זיא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט-16 םעד .ברע

 -רַאטש ַא גנוגעוַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא ייס ןוא לארשי ץרא ןיא

 -ץרא ןיא טײקיזָאלסטעברַא יד .ענַאל רעד ןיא גנורעסעברַאפ עק

 -רע יד ןזיוועג ךיז ןבָאה סע ,ןדנווושרַאפ ירמגל טעמכ זיא לארשי

 גנופַאש יד .גנווושפיוא ןכעלטפַאשטריו םעיינ ַא ןופ םינמיס עטש

 ףֹוס ?כ ףוס ,ןרָאװעג ןזיא סָאװ ,ץנעגַא רעטרעטיירברַאפ רעד ןופ

 עיינ הנחמ רעשיטסינויצ רעד ןיא ןפורעגסױרַא טָאה ,טקידנערַאפ

 ןעמוקעגרָאפ/ זיא עיצַאוטיס רעשיטילָאּפ רעד ןיא ךיוא .ןעגנונפָאה

 ןטימ ,"דָשי גימָאד ןט'ד ןרָאֿפ עגיל, יד ,גנורעסעבראפ עסיוועג א

 -רענע ןַא דנַאלגנע ןיא טריפעג טָאה ,שארב רווושזדעוו לענָאלָאק

 עקרַאטש ַא קידנעניוועג ,עדנַאנַאּפָארּפ עשיטסינויצ-ָארּפ עשינ

 ןופ שארב ,גנורינער-רובייל רעיינ רעד ןופ ןזיירק יד ןיא העּפשה

 .דלַאנָארקַאמ ײזמַאר ןענַאטשעג רעדיוו זיא'ס רעכלעוו

 טא טא שא
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 סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטנצכעז רעד (6

 ךיריצ ןיא

 ןיא ןעמוקענרָאפ זיא סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטד16 רעד

 ףיֹוא ,1929 טסוניוא 11 ןוא יִלֹוי 28 ןשיווצ טייצ רעד ןיא ,ךיריצ

 טלייצענ ןטפאשנאמסדנַאל עניימענלַא יד ןבָאה ,ןטַאנעלעד 0

 21 ןטסינָאיזיװער ,81 "יחרזמ , ,81 ןעגננוריּפורג-רעטעברַא יד 8

 -ַאב לעיצעּפס זיא ננונעפערעד-סערגנַאק יד ,19 ןלַאקידַאר ןוא

 טייצרָאי רעט-22 רעד וצ ,זומח יב ,ילוי 28 ןפיוא ןרָאװעג טמיטש

 ,ן'לצרעה רָאדָאעט ןופ

 טלַאה ,עדער-סגנונעפערעד רעכעלרעייפ סגַאמצײװ ,פָארּפ ךָאנ

 לצרעה רָאדָאעט , :.ט .ד .א טַארעּפער ןכיירטסייג ַא טָאלָאקָאס םוחנ

 ןגעו טרירעפער ץיּפור .א ר"ד ,?עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד ןוא

 ,המוא רעשידיי רעד רַאפ לארשי ץרא ןופ גנוטיידַאב רעד
 -ערּפ-סערגנָאק ןופ לַאװ רעד ךָאנ ,ננוציז רעטייווצ רעד ףיוא

 רעד ןופ טכירַאב ןטקורדעג םעד ןַאמבײװ ריד טצנעגרעד ,םוידיז

 -ינער עיינ ַא דנַאלננע ןיא ןעמוקעג זיא'ּס ;טנָאז רע .עוויטוקעזקע

 ,טרעסעברַאפ ךיז טָאה טכַאמ-רָאטַאדנַאמ רעד ןופ סחי רעד ,גנור
 ייב ןלַאפרָאפ עטרעהרעדמוא יד ןנעק ןריטסעטָארּפ ןזומ רימ רעבָא

 ךיז טָאה דנַאל ןופ בצמ רעשימָאנָאקע רעד .יברעמ ?תוכ םעד

 יד ,ןדנוושראפ זיא טײקיזָאלסטעברַא יד ,טרעסעברַאֿפ קרַאטש

 יד ךיז טלקיװטנַא סע ,ןּפָאקסָארָאה .עיינ טנפע רוטלוק-ןשזנַארַא

 -נָאקקחלמה-םי יד טָאה גנוטיידַאב עסיורג א ,עירטסודניא עשידיי

 ןבענעג טָאה םעטסיס-סגנורַאּפשרעד רעד ,יקסיימָאװָאנ ןופ עיסעצ

 יד ןקידנעראפ םייב ןטלַאה רימ .ןטַאטלוזער עטוג ?ארשי ץרא ןיא

 "רעד זנוא טעװ סָאד ."יסנעשזדייא שיאושזד , עטרעטיירברַאפ

 ךילנטימ ,טילבועזָאר סקילעפ ,ןַאלּפסטעברַא ןסיורנ ַא ןכעלנעמ

 ןופ ןטוטַאטס יד ןנעו ןַאד טרירעפער ,עוויטוקעזקע רעד ןופ

 ךילנטימ רעיינ) יסבעדַארב .ז .פָארּפ ןוא "יסנעשזדייא שיאושזד,
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 ןופ ןבַאנפיוא-טפנוקוצ יד ןגעוו טרירעפער (עוויטוקעזקע רעד ןוֿפ

 .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד
 יעדילַאוענעג יד רָאפ טמוק ןעגנוציז עקידרעטייוו יד ףיוא

 סע רעכלעוו ןיא ,עוויטוקעזקע רעד ןופ טכירַאב םעד ןגעוװ עטַאב

 ןילרעב .מ .ןעגנוריּפורג עלַא ןופ רעייטשרָאפ יד ךיז ןקיליײטַאב

 "ַאב ,עוויטוקעזקע רעד ןופ טייקיטעט יד טריקיטירק ("יחרזמ ,)

 םעד סיוא טקירד ןוא "םולש תירב , ןופ עינַאלָאעדיא יד טפמעק

 .יברעמ לתוכ םייב ןשינעעשעג יד בילוצ םוטנדיי ןזעינילער ןופ רעצ

 םעד ןגעוװ ןסעגרַאפ רימ :טגָאז ("תודחאתה,) וָארָאזָאלרא .ח ,רד

 ךיז טליפ טפַאשרעטעברַא עקידלארשידץרא יד .םוטנדיי ןשיסור

 רעמילשורי יד .םזינויצ ןצנַאנ ןופ לרונ ןרַאפ ךעלטרַאװטנַארַאפ

 ינָאק עשיטילָאּפ יד :ענעגנולעג-טשינ ַא ןעוועג זיא עוויטוקעזקע

 עיצקַא עשיטילָאּפ יד ,ןרָאװעג טריפעגכרוד טשינ זיא עיצַאדילָאס

 -עט יד רעבָא .טעברַא רעשיטַאמעטסיס-טשינ בילוצ ןטילעג טָאה

 .שזניא .עכעלדעש ןוא עשלַאפ ןענייז ןטסינָאיזיװער יד ןופ תונ

 רעד ןופ טייקיטעט יד טריקיטירק (ןויצ ילעוּפ) יקטנַאלּפַאק .ש'

 .יילַא ןבָאה רעטעברַא יד :טגָאז ןוא גנוטייל רעקידלארשידץרא

 -ַאֹּמ רעזנוא .טײקיזָאלסטעברַא רעד ןנעק ףמַאק םעד טריפענכרוד

 -גנע ןיא גנוריגער יד לייוו ,ערעסעב ַא ןרָאװעג זיא ענַאל עשיטיל

 באז .ײטרַאּפ-רעטעברַא רעד ןופ טנעה יד ןיא ךיז טניפעג דנַאֿל

 .עיצַארטסינימדַא עקידלארשייץרא יד :;טרעלקרעד יקסניטָאבַאשז

 עשיטילַאּפ יד .הכולמ רעשיטירב רעד דוככ ןייק טשינ טגנערב

 זיא דנַאל ןיא טייקרעכיז יד .עטוג ןייק טשינ ןפוא םושב זיא ענַאֿכ

 לתוכ םייב ייצילָאּפ רעד ןופ תונהנתה עלַאטורב יד .טָארדַאב רדסכ

 ןפוא םעד ףרַאש ןפמעקַאב ריס ,טקידיילַאב ףיט זנוא טָאה יברעמ

 "ץנעגַא יד ןופ ןגער-דלָאג רעד זיא ווװ .גנוטײרברַאפדץנעגַא ןופ

 יד סיפ יד טימ ריא טערט ןסולשַאב-ץנעגַא יד ךרוד ?םיפתוש

 ךיז ןלעװ ,ןטסינָאיזיװער יד ,רימ .עיטַארקָאמעד ןופ ןּפיצנירּפ |

 ןפור רימ ןוא "יסנעשזדייא שיאושזד , רעד ןיא ןקילייטאב טשינ

 ןופ גנוטכינרַאפ רעד ןגעק ףפמַאק םוצ ןטָאירטַאּפ עשיטסינויצ עלַא
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 טָאה הילע עטרעפ יד :טגָאז (י"א) יקסַארּפוס .י ,קרעוו םלצרעה
 יד לָאז .רעטפניפ רעד רַאפ טייצ יד טמוק טציא ,ןָאטענפיוא ךס ַא
 םיובנירג טסצי .םילוע עיינ יד ראפ ןנֹרָאז לָאמסָאד עוויטוקעזקע
 ,םערגנָאק רעד סָאװ ,עינָאריא עכעלטכישעג ַא זיא'ס ;טרעלקרעד
 טימ ןביוהעגנָא דָארג ךיז טָאה ,השורי סלצרעה טרידיווקיל רעכלעוו
 יאול טשינ ."טַאטשנריי, ןופ רעפעש םעד דובכל ןטייקכעלרעייפ
 ןשידיי ןופ רעריפ יד ןענייז גרוברַאװ סקילעפ טשינ ןוא לַאשרַאמ
 ןשיטסינויצ םעניא ָאד ןציז סָאו ,המואה יחילש יד רָאנ ,קלָאפ
 עשיטסינויצ יד טעטכיצרַאפ ןסולשַאבדװץנעגַא יד טימ .סערגננָאק
 קידלוש ןענייז עקניל יד !חוכ ןוא ץנַאלנ ריא ףיוא עיצאזינַאנרָא
 זופ ,ןעװעטַאר סעּפע ךָאנ ליו'מ ביוא .בצמ ןקיטציא םעד ןיא
 ןרעוו טרידיווקיל ןָאק ץנעגַא עטרעטיירברַאפ יד זַא ,ןסילשאב ןעמ
 ,טשינ ןוא ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ךרוד טייצ רעדעי וצ
 -טימ-ץנעגַא יד ןופ טייחרעמ ַא ךרוד ,ןגָאלשעגרַאפ טרעוו סע יו
 ,(דנַאלשטייד) רלעּפנעמולב טרוט ,(דנַאלגנע) רעיַאמ סירָאמ .רעדילג
 -עזקע יד ןקידייטרַאפ ,ערעדנַא ןוא (עקירעמַא) גרעברלָאג םחרבא
 -ארק) דרַאבצרַאװש .י ,רד .קיטילָאּפדץנעגַא סנַאמצייו ןוא עוויטוק
 טשינ זיא ,"טנַאה רעקרַאטש , ַא טימ גנוריפ ס'רעקַאס :טגָאז (עק
 יד ףיוא ןעמענ רימ .ןוטענפיוא ךס ַא טָאה יז םנה ,רעלוּפָאּפ
 .ץנעגַא עטרעטיירברַאפ יד רעבָא ,םזאיזוטנע ןסיורג ַא ןָא ץנעגַא
 יד :טרעלקרעד ךַײר .7 .רד .ןטייקכעלנעמ עיינ זנוא רַאפ טנפע
 עשיטסינויצ-טשינ יד .ןרעוו ןפַאשעג זומ ץנעגַא עטרעטיירברַאֿפ
 ןשיטַארקַאמעד-טשינ ַא ףיוא ןרָאװעג טלייוועג לָאמסָאד זיא טפלעה
 -וטסינויצ רעטשרע רעד ךיוא .דלודעג ןבָאה זומ ןעמ רעבָא ,ןפוא
 -עד ןֹופ טנורג ןפיוא ןרָאװעג טלייוװעג טשינ זיא סערגנָאק רעש
 ןופ םוירָאזיװַארּפ ַא טגנַאלרַאפ עיציזָאּפָא יד ,ןלַאוו עשיטַארקָאמ
 יבנפ עיניל עשיטילַאּפ רעזנוא .ןיז ןייק טשינ טָאה סָאד ,רָאי יירד
 ןעפיטס .רר .ןטלַאהענסיוא רעמ ןייז זומ טכאמ-רָאטַאדנַאמ רעד
 -אב ףיט יברעמ ?תוכ םייב ןעמ טָאה רופיכ םוי ןיא :טגָאז וײװ
 וצ ןיא גנוריפ עשיטילָאּפ רעזנוא ;רעמיטקילייה ערעזנוא טקידייל
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 . רָאנ ןבָאה זנוא רַאפ ןָאק ץנענַא עשידיי עטרעטיירברַאפ יד .ךַאוװש

 לָאז ץנענַא יד ידכב ,ןָאט ץלַא ןזומ רימ .ןצנעוװוקעסנָאק עטכעלש

 (י"א) ןָאזקילג .מ .רד .םזינויצ ןופ ןברוח ןייק וצ ןעגנערב טשינ

 וצ לָאר יד ןעמונענ ךיז ףיוא טָאה עוויטוקעזקע יד ;טרעלקרעד

 םודנַארָאמעמ רעד .טכַאמ-רָאטַאדנַאמ רעד רַאפ רשוי ץילמ ַא ןייז

 'וצ ןענייז רימ זַא ,קורדניא םעד טכַאמ דנוב-רעקלעפ םֹוצ
 עטרעטיײרברַאּפ יד טקידייטרַאפ (עשרַאו) סעדניה .מ .,ןדירפ
 -םיוא עריא טליפרעד טָאה עוויטוקעזקע יד ןַא ,טלַאה ןוא ץנענַא
 טננַאלרַאפ ןוא ענַאל עשיטילָאּפ יד טריזילַאנַא רעשיפ ןַאשז ,ןכַאג

 עטרעטיירברַאפ יד ;טגָאז ןיועל והירמש .רד .הילע עסיורג עיינ ַא
 רענגעקדץנעגַא יד .טייקידנעוטיונ עשיראטסיה א זיא ץנעגַא
 רימ ,ןשרעה טציא ָאד ףרַאד סָאװ ,גנומיטש עכעלרעייפ יד ןרעטש

 עיינ יד ןוא זנוא ןשיװצ ןעננואיצַאב יד ןפרַאשרַאפ טשינ ןרָאט

 ייב ,תמא רעד זיא וװ ;טגָאז ץקשיסוא .מ .מ ,םיפתושדץנעגַא)

 ,ןעגנוקיאורַאב עֶלַא ץָארט ?ןיקסניטָאבַאשז ייב רעדָא ןענַאמצייוו
 רעד טמוק סָאװ וצ .עטכעלש ַא לארשי-ץרא ןיא ענַאל יד זיא

 'טומ ןבָאה ןזומ רימ ?םזימיטּפָא ןקיבייא ןייז טימ טנעדיזערּפ

 רעטרעטיירברַאפ רעד ןנעק ףמַאק םעניא .תמא םעד ןגָאז ןוא
 -רֶא רעד ןופ ןטערטוצסיורַא (1 :םיכרד יירד ןַארַאפ ןענייז ץנעגַא
 -פיוא ןא עיצַאזינַאגרָא רעד בלַאהרעניא ןריזינַאגרָא (2 עיצַאזינַאג

 ןסָאלשַאב בָאה ךיא .טייהרעמ רעד ךיז ןפראוורעטנוא (8 דנַאטש

 יד זַא ,טלַאה (דנַאלָאה) ןייטשגרעב .רד ,געוו ןטירד םעד ןייג וצ

 זיא'ס ןוא ךַאז ענעסָאלשַאב ַא ןיוש ןיא ץנעגַא עטרעטיירברַאפ

 דזמ) ןייטשברַאּפ .ה .ןריטַאבעד וצ סָאװ ןגעוו ָאטשינ ךעלטנגייא
 -נריי ןופ תודוסי יד ףיוא ךיז טציטש םזינויצ רעזנוא ;טגָאז (יחר

 -ָאד רעד ןיא ןייג ףרַאד עוויטוקעזקע רעד ןופ קיטילָאּפ יד ,טַאטש

 ןלַאנָאיצַאניב ַא ןופ עיניל רעד ףיוא .טשינ ןוא גנוטכיר רעקִיז

 רעבוב ןטרַאמ .רד ,טייל-"םולש תירב , יד ןקידערּפ סע יו ,טַאטש
 ןייז ןיא טגיל םזינויצ ןופ דיתע רעד זַא ,טלַאה ("תודחאתח ,)

 -ָאיצַאנ ןופ טייוו ןטלַאה טננוי יד ןזומ רימ .,ננואיינַאב רעקיטסיינ
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 רימ ןלעוו לארשי-ץרא ןיא טייחרעמ רעשידיי ַא ןָא ךיוא .םזילַאנ

 -ילעוּפ) ןָאזלענעצַאפ לרעב .םייח עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד ןריזילַאער

 םזינויצ ןטימ ןדנוברַאפ ןענייז רעטעברַא יד ,ָאי :טרעלקרעד (ןויצ
 רעד ןיא ךָאנ רימ ןבָאה ,רעדייל .ןסערעטניא עקידתושממ בילוצ
 ןטימ ןדנוברַאפ טשינ ןענייז סָאװ ,ןּפורג גנוגעװַאב רעשיטסינויצ
 ןַא זיולב זיא םזינויצ רעייז ןוא ןטערעטניא עלַאער ךרוד םזינויצ
 עיינ יד רַאפ ארומ ןייק טשינ ןבָאה רימ .ףירגַאב רעטקַארטסבַא

 ןבָאה גנונעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא ךיוא לייוו ,םיפתושדץנעגַא

 ריאמ .תוגשה ןוא ןטנעמעלע עשיטַארקָאטולּפ טימ ןפמעק וצ רימ
 ןוא טסקַאו םזינָאיזיװער רעד :טגָאז (טסינָאיזיװער) ןַאמסָארג
 -רָאנ טָאה עוויטוקעזקע יד .גנוגעװַאב-סקלָאפ עקיטכעמ ַא טרעוו
 -ַאנרֶא רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד .,ןָאטעגפיוא טשינ

 ןוא סערגנָאק םעד יבנְל גנוטכַארַאפ ןופ גנואיצַאב ַא טָאה עיצַאזינ

 טימ דרעלטפאשטריװ ןטעברַאטימ טלָאװעג ןבָאה רימ ,טייהרעמ ןייז

 ןביילב רימ ,ןסָאלשַאב שרעדנַא רעבָא טָאה ריא .םיפתושדץנעגַא יד

 -רַאפ רעד ןנעק ןפמעק רעטייוו ןלעו ןוא עיצַאזינַאנרַא רעד ןיא
 ,(עקירעמַא) ןַאמשיפ בקעי ."יסנעשזדייא שיאושזד , רעטרעטיירב
 :רַאפ-ץנעגַא יד ןקידייטרַאפ ערעדנַא ןוא (ךיירקנַארפ) שטידייב ,י
 עפרַאש ַא טלַאה (רעלַאקידַאר) טישטײװָאלָאס .מ .רד ,גנוטיירב
 ןַאמצייװ ;טנָאז רע ,ץנענַא רעד ןֹוא ןענַאמצייו .רד ןגעק עדער
 רעמָאט רעכָא ןטייצ עטוג ןיא רעקיטילָאּפ רעטונ ץנַאג ַא ןיא
 .הנומא יד ךיילג רע טרילרַאפ ,טכעלש ,הלילחו סח ,עגַאל יד טרעוו

 ןופ ןעמָאנ ןיא ןרעפטנע עטַאבעד-לַארענעג רעד ןופ ףוס םוצ

 ,םָארּפ ןוא ,ןיפור ,רעקַאס ,טָאלָאקַאס ,ןָאמצײװ :עוויטוקעזקע רעד
 -ַארַאלקעד עכעלרעייפ ַא טאלָאסָאס .1 רָאֿפ טנעייל ןַאד .יטצעדָארב
 -קע יד ןַא ,עידומ זיא ןוא ,יברעמ ?תוכ ןופ ענַארפ רעד ןיא עיצ
 עכלעוו ,עיצַאנעלעד ערעדנוזַאב ַא סערגנָאק ןופ טקיש עוויטוקעז
 -ָאס סיוא טרעה סערגנַאק רעד .ןָאדנָאל ןיא ןרינעוורעטניא לָאז
 ןגעו טרירעפער עסטנַאה .א .רד ,קידנעייטש ,גנורעלקרעד סווָאלָאק

 .רלָאש .ה יורפ ,ל ,ק .ק ןנעֹוו ןיקשיסוא .מ .מ ןוא דוסיה ןרק



 ןוא ךוניח ןגעוו טַארעּפעד ַא טלַאה ,עוויטוקעזקע רעד ןופ דילגטימ
 יסָא ברה ;ךיז ןקילײטַאב םיחוכו יד ןיא ,לארשידץרא ןיא תואירב |

 "שטייד) ןעקָאט .ז ,(טסינָאיזיוװער) ץיקסָאס .רד ,(יחרזמ) יקסװוָארט

 .חרזמ) סַארָאמש .ע .רד ,(רעלַאקידַאר) ןַאמדלָאג .ג .רד ,(דנַאל

 רָאפ ןַאד טמוק סע .ערעדנַא ןוא (י"א) ןָאזניסָאמ .ב .רד ,(עיצילַאנ
 -רעד ןוא רוטלוק רעד טעמדיוועג ,גנוציז עשיאערבעה עלעיצעּפס ַא

 ."תוברת, ןֹופ טעברַא רעד ןגעוו טרירעפער םיובנירג קחצי .גנואויצ

 -שטייד ,"יחרזמ,) גרעבספלָאװ .רד טלַאה טַארעּפער ןטייווצ םעד

 .גנולעטש יד ןפוא ןכיירטסייג ַא ףיוא טריזיִלַאנַא רעכלעוו ,(דנַאל

 ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק ןופ ןנַארפ יד יבנל םוטנדיי ןזעינילער ןופ-

 .טריזימעלָאּפ) ילסניטַאבַאשז { ךיז ןקִילײטַאב עטַאבעד רעד ןיא |

 ,(ןלוש עלַאנָאיצַאנשידיי ןיא םעטסיס ןשיטסיװקַארטוא םעד ןנעק

 ןעוועג ךיוא זיא רענדער יד ןשיווצ .ערעדנַא ןוא יקסלַאּפַאטַאלז .ח

 ענַאל יד טרעדלישענ טָאה רעכלעוו ,םוטנדיי ןשיסור ןופ חוכדאב ַא

 -  ,דנַאלסור-טעיװָאס ןיא םוטנדיי ןלַאנָאיצַאנ ןֹופ
 ןגעוו ןעזייאפור ,רד ןרירעפער ןעגנוציז עקידרעטייוו יד ףיוא

 --לַאה .ג .רד ןוא עיסימַאק רעשיטילָאּפדץנַאניפ רעד ןופ ןסולשַאב יד

 -ַא) גרעבנעטָאר .מ .עיסימָאק-ץנענַא רעד ןופ ןסולשַאב ןגעוו ןרעּפ
 רעד טימ ןתמו אשמ םעד ןנעוו טכירַאב םעיונעג ַא טיג ,(עקירעמ

 טמוק סע .טריפעג טייצ עצנַאג יד טָאה רע ןכלעוו ,עּפורג-לַאשרַאמ

 -טוטַאטס יד ןגעוו עטַאבעד עכעלטּפַאשנדייל ןוא עגנַאל רעייז ַא רָאפ
 יד ."יסנעשזרייא שיאושזד , רעטרעטיירברַאפ רעד ןופ םיפיעס

 ןטַאנעלעד 112 ןופרעד ,רעדילנטימ 224 ןופ ןײטשַאב ףרַאד ץנענַא

 תודע ,תוליהק ןופ רעייטשרָאפ 112 ןוא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןופ

 (רעלַאקידַאר) רעקירטש .ר .שדיא ,ןטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ ןוא .

 -נומיטשַאב-טוטַאטס יד ןגעק ןדער (טסינָאיזיוװער) סייהטכיל .ר ןוא

 .רַאפ ףיעס ןרעדנוזַאב ַא טגנַאלרַאפ (ןליוּפ ,יחרזמ) טדָארב ברה ,ןעג

 רעד ןופ טוטַאטס רעד טרעוו גנומיטשּפָא רעד ייב .תדה תרימש

 .80 ןנעק ןעמיטש 281 טימ ןעמונעננָא ץנענא רעטרעטיירברַאֿפ

 יד ןופ ןעמָאנ ןיא גנורעלקרעד ַא ּפִא ןַאד טיג סעילוגרַאמ .9 ,רד
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 טרָאד ידכב ,ץנעגא רעד ןיא ןקילײטַאב ךיז ןלעוו ייז זַא ,עלַאקידַאר

 -עד ןוא םזינויצ ןופ ןּפיצנירּפ יד רַאפ טמַאק םעד ןייז וצ ךישממ
 ןלעוװ ןטסינָאיזיוװער יד ץזַא ,טרעלקרעד יקסגיטָאבַאשו .ז ,עיטַארקַאמ

 ..ןקילײטַאב טשינ ץנענַא רעד ןיא ךיז

 עלענָאיצַאזינַאגרָא ןגעו טרַאב .רד ןופ ןטַארעּפער יד ךָאנ

 -ומָאק-הילע רעד ןופ ןסולשַאב יד ןנעוו ןטקבָאד והילא ןופ ,ןגַארֿפ

 -ָאלָאק רעד ןופ ןגַאלשרָאפ יד ןנעוו יקסנַאלּפַאס .ש .שזניא ןופ ,עיס

 רעשיטילָאּפ רעד ןגעוו לעגניר .מ .רדר ןופ ןוא עיסימָאק-עיצאזינ

 ךָאנ .עוויטוקעזקע עיינ ַא ןלייוו וצ סערגנַאק רעד וצ טערט ,עיסימָאק

 שירָאנעטַאק ןעוועג ןענייז עכלעוו ,עקניל יד טימ ןתמו אשמ ןגנַאל ַא

 "ענברוד ףוסילכ-ףוס ןעמ זיא ,רעקַאס ירַאה ןופ לַאװ רעיינ רעד ןגעק

 רעד ןופ עטסיל יד טריטּפעצקַא טָאה סערננָאק רעד ןוא ןעמוק

 יב יד רעסיוא ,ןיירַא ןענייז סע רעכלעוו ןיא ,עוויטוקעזקע רעיינ

 ייוצ ןוא "יחרזמ, ןופ רעייטשרָאפ ייווצ ,רעדילנטימ עקיטציא

 ןַאמצײװ ףָארּפ :ןעגנוריּפורגירעטעברַא עקניל יד ןופ רעייטשרָאפ

 ןופ טנעדיזערּפ ,טָאלָאקַאס .1 ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טנעדיזערּפ

 ,לָאש יורפ ,רעקַאס ,שיִס ,יטסּפיל:רעדילנטימ .עוויטוקעזקע רעד

 ,טרַאב .ל .רד ,ץילרעב ריאמ ,יטצעדָארב .סָארּפ ,טילבנעזָאר ,ןיּפור

 | | .סַאצעירּפש .י ןוא יקסנַאלּפַאק .ש
 -"הוקתה, ןוא עדער-סולש רעכעלרעייפ ס'ניקצָאמ .? טימ

 ןטנצכעז םענופ גנוציז-הליענ יד ןרָאװעג ןסָאלשענ זיא גנַאזענ

 טנוֶא 0 ןופ ,העש 12 עצנַאו טרעיודעג טָאה עכלעוו ,סערגנָאק

 ,ירפ 9 זיב

 ,גָאטימכָאנ רענייזַא 8 ,1929 טסוניוא 11 ,גָאט ןבלעז םעד

 רעטרעטײרברַאֿפ רעד ןופ גנוציז עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא
 ,ןטנַאזָאּפמיא ןַא טַאהעג טָאה גנוציז יד ."יסנעשזדייא שיאושוד

 יסינויצ יד רעסיוא ךיז ןבָאה טקילײטַאב .ףיולרַאפ ןלופסקורדנייא

 רעדנעל ענעדישראפ ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי ,םיניהנמ עשיט

 ירַאװ סקילעפ ,לַאשרַאמ יאול :ןעוועג ןענייז ייז ןשיוװצ ,ןזיירק ןוא

 ,טעטטלעמ דרַאל (ײיטשבײא טרעבלא ,לעוימעס טרעברעה ,גרוב

459 



 -קנַארפ ןיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןֹופ רעריפ) םולב ןָאעל

 דנַאברַאפ-םינבר םעד ןופ שאר) צישּפיל לקזחי יר ,שַא םולש,(ךייר

 "יפ רעשטייד-שידיי רעטמירַאב) ןַאמרעסַאװ רַאקסָא ,(ןליוּפ ןיא

 (עקירעמַא ןיא רעריפ-רעטעברַא רעשידיי) וָאקַאילּפיש ,(טסיסנַאנ

 "עג ןענייז סע .ןַאמגײװ .ּפָארּפ ןעוועג זיא רעציזרָאפ ,ערעדנַא ןוא

 ןא טשרעהעג טָאה סע ןֹוא סעדער עטרעטסיינַאב ןרָאװעג ןטלַאה

 םעד טימ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוציז יד .גנומיטש עשיטסַאיזוטנע

 | ,גנַאזעג-"הוקתה ,

 -מואירט ןבָאה גנוטיײרברַאפ-ץנעגַא רעד ןופ רעגנעהנָא יד
 טקעװרעד רעדיוו טָאה גנוציז-סגנונעפערעד עזעידנַארג יד .טריפ

 ןוא רעקיטּפעקס יד ליפא ,ןעננונעפָאה ןוא סעיזוליא עסיורג

 קורדנייא ןקרַאטש םעד רעטנוא ןענַאטשעג ןענייז רעננעק-ץנעגַא

 -עגסיורָאפ טשינ טָאה רענייק ,ךיריצ ןיא הלחתהדץנענַא רעד ןופ

 -ךירפ ןֹופ סעציילּפ יד רעטניה ךיז טיירג לארשידץרא ןיא זַא ,ןעז

 .,סיירפיוא רעקיטולב רעיינ ַא ,בושי ןעמַאזסטעברַא ןוא ןכעל

 ןײװ ןעפיטס ,רד
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 1929 טסוניוא ןיא םרוטש רעשיבַארַא 7

 ןיא ןוא םילשורי ןיא טשרעהעג טָאה טייצ רעסיוועג ַא טניז
 לחוכ ןופ ןינע םעד םורַא גנומיטש עטציירעג א לארשידץרא ץנַאג
 יברעמ ?תוכ רעד רעכלעוו ראפ ,גנורעקלעּפַאב עשידיי יד .יברעמ
 ילמ ןוא שדקמה-תיב ןופ לָאבמיס רעקילייה ,רעטלַא ןַא ןבילבעג ןיא
 עקידרדסכ יד בילוצ טריוורענעד ץרַאטש ןעוועג זיא ,קארשי תוכ
 -ַארַא יד ,?תוכ םיימ םיללפזומ יד יבנל ןענ;וקידיילַאב ןוא תושיגנ
 -םיוא ןבָאה יטפומ רעמילשורי ןופ םיחילש ןוא ןרָאטַאטינַא עשיב
 -דנַאל רעד ןופ םויטַאנַאפ ןזעיגילער-שינַאמלוומ םעד טצעהעג
 ןדיי יד זַא ,םירקש ןוא םילובלב קידנטיײרּפשרַאֿפ ,ננורעקלעפַאב
 ןטימ ךיז טצענעדג רעכלעוו ,טעשטעמ-רַאמא ,םעד ןּפַאכרַאפ ןליוו
 באב העשת .טפראשראפ רדסכ ךיז טָאה דנַאל ןיא עגַאל יד .לתוכ
 רעד ןופ עיצַאטסעפינַאמ עכעלדירפ ַא לתוכ םייב ןעמוקעגרָאפ זיא
 -סנַאמעד-ןגעק טימ טרעפטנעװענ ןבָאה רעבַארַא יד .טנגוי רעשידיי
 :שַאב ןבָאה רעריפנָא עשיבַארַא יד .ןסעצסקעדןסַאג ןוא סעיצַארט
 טימ לָאז רעכלעוו ,דנַאטשּפיױא ןקיטולב ַא ןריצָאװַארּפ וצ ןסָאל
 רַאפ לָאמנייא ןוא בושי ןשיד-י םעד ןטכינרַאפ רעייפ ןוא םרעווש
 עסיוועג ךיוא ןבָאה קפס ןָא .םזינויצ םוצ ןכַאמ ףוס ַא לָאמ עלַא
 -סינימדַא רעקידלארשי-ץרא רעד ןופ עטמַאַאב עשיטסינויצײטנַא
 .ןַאלּפ ןשירעכערברַאפ ןקיזָאד םעד ןצ תוכייש ַא טָאהעג עיצַארט
 1997 ףוס זַא ,טנכערעג ןויירקס עקיזָאד יד ןיא ןעמ טָאה ,עודיכ
 רעבָא זיא סָאד ,םזינויצ םעד ןרידיווקיל סיוא ןָאדנַאל ןופ ןעמ טעוו
 עקיזָאד יד ָאזלַא טָאה דנַאטשפיוא רעשיבַארַא רעד .ןעעשעג טשינ
 רעד ןופ .טולּב שידיי ןופ םי ַא ןיא ןריפכרוד טלָאזעג עיצַאדיווקיל
 ַא ןעוו זַא ,קלָאפ עשידיי סָאד טסייוו גנורַאפרעד רעגנַאל-תורוד
 -עעשעג יד .ןעמָארנָאּפ ןייק רָאפ טשינ ןעמוק ןַאד ,ליוו גנוריגער
 ַאוַא ןעמונעגנָא טשינ רעכיז ןטלָאװ 1929 טסוניוא ןיא ןשינ
 עיצַארטסינימדַא-רָאטַאדנַאמ טשיטירב יד ןעוו ,םענרַאפ ןטסנרע
 | ,טכילפ ריא טליפרעד טלָאוװ
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 "ווייט רעייז רַאפ טלייוװעגסיוא ןבָאה רעריפנָא עשיבַארַא יד.

 עשינעמלוזומ-זעינילער יד .טנעמָאמ ןקיטסניג ַא ,ןַאלּפ ןשינָאל

 ייב טציא זיב ןענייז סָאװ ,ןסַאמ עשיבַארַא טריזיליבַאמ טָאה עצעה

 ןשידיי ןופ רעריפ יד ,וויסַאּפ ןבילבעג סעיצקַא עשיטילָאּפ-םתפ

 -עסנעשט רענַאישימָאקייה רעד ,ךיריצ ןיא ןעוועג עַלַא ןענייז בושי

 ןבָאה ןביוהעגנָא .ביולרוא ףיוא ץראל ץוחמ ןרָאפעגקעװַא זיא רָאל

 םרעיודעג ןוא 1929 טסוגױא 23 םעד ןשינעעשעג עקיטולב יד ךיז

 "ווא ןט-24 ןוא ןט-259 םעד .רעבמעטּפעס ןט-1 םוצ זיב ייז ןבָאה

 ןסַאג יד ףיוא ןוא טעשטעמ-רַאמָא ןיא ןעמוקענרָאפ ןענייז טסוג

 ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצַארטסנַאמעד עשיבַארַא עסיורג םילשורי ןופ

 -לעפַאב רעשידיי רעד ףיוא ןלַאפרעביא עקיטולב ןיא טלדנַאװרַאֿפ

 ןגָארטעגרעבירַא עילַאװכ-םָארנַאּפ יד ךיז טָאה םילשורי ןופ .גנורעק

 ןַא טליפעג ייברעד ךיז טָאה'ס .םיבושי ןוא טעטש עֶלַא ןיא טעמכ

 -ולב םעד טימ שיטַאמעטסיס ןָא טריפ עכלעוו ,טנַאה עטריזינַאגרָא

 עטנּפָאװַאב רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ תונחמ .דנַאטשפיוא ןקיט

 ,םילשורי ןיא ןלַאטרַאװק עשידיי יד טמערוטשעג ןבָאה רעבַארַא

 "ידיי יד ןוא ביבא ?ת ךיוא .וו .א .א וכע ,תפצ ,ןורבח ,הפיח ,ופי

 -מָארגָאּפ עשיבַארַא יד ,ןרָאװעג ןלַאפרעביא ןענייז תובשומ עשו

 "וצ רָאנ טשינ פמַאק "ןקילייה , םעד וצ ןעגנַאגעג ןענייז סעקישטש

 .-עג טושּפ ןבָאה ייז ןופ ךס ַא .םימעט עשיטָאירטַאּפדזעיגילער ביפ

 "יריס רעד ןופ ,ץיזַאב ןשידיי  ןכיור וצ ידכב ,טיײהנגעלעג א טכוז

 םילשורי ןוא ביבא-?ת ףיוא ןייג טזָאלעג ךיז ןבָאה ץענערג רעש

 .רעניאודעב עקיטסולביור רעטנזיוט ןופ תונחמ

 רעכלעו ןופ שארב ,עיצַארטסינימדַא עקידלארשי-ץרא יד

 ,סול רענָאישימָאקייה ןופ רעטערטרַאפלעטש רעד ןענַאטשעג זיא'ס

 סָאד טייוו יו ,ןלײטרואַאב וצ רעווש זיא'ס ,וויסַאפ ןבילבענ זיא

 לע .טייקיאעפמוא םתס טייוו יװ ןוא ןליוו רעטכעלש ןעוועג זיא

 יד ןגעק ןזיװעגסױרַא טשינ עיצַארטסינימדַא יד טָאה ,םינּפ לכ

 יבגל זָאלטכַאמ ןבילבעג זיא ןוא חוכ ןקיטיונ םעד סעקישטשמָארנָאּפ -

 "עג זיא בושי רעד .ביור ןוא דרָאמ ןּופ עילַאװכ רעקידנסקַאוװ רעד
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 -רק ןוא טומ ןראברעדנוװ ַא טימ ,ןילַא ךיז ףיוא ןזיװעגנָא ןעוו
 עה א טלעטשעגנ ןדיי עקידלארשי-ץרא יד ןבָאה טייקטיירנ-תונב

 עמייהעג יד .רעפיירגנָא עשיבַארַא יד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןשיד 7
 יד ןיא .טעטיווװיטקַא-פמַאק ערַאדנענעל ַא ןזיװעגסױרַא טָאה הגגח
 עמורפ ןבָאה ערעדנַא ןוא "םירעש האמ, ןלַאטרַאװק רעמילשורי
 טנאה רעד ןיא ןפאוו טימ טפמעקעג ,תֹואּפ ןוא דרעב טימ ןדיי
 ןופ טייקשיאָארעה יד ןרעדליש וצ ידכב ,רעטרעוװו סיוא ןפעפ סע
 רעקיזָאד רעד קנַאד ַא .געטיטסוניוא עשינַארט ענעי ןיא בושי
 -לופ א ןופ טעװעטַארעג בושי רעד עקַאט ךיז טָאה גנוקידייטרַאפ
 טָאה טָארנַאּפסַאמ רעטנַאלּפעג רעד ןוא ,גנוטכינרַאפ רעקידנעטש
 רעניטסעלַאּפ יד טָאה ףֹוס לכ ףֹוס .ףמַאק ַא ןיא טלדנאווראפ ךיז
 ןופ תוחוכ עשירעטילימ עקיטיונ יד טריזיליבָאמ | עיצַארטסינימדַא
 ,דנַאטשפױא ןשיבַארַא םעד ןקירדרעטנוא וצ ידכב וו .א ,א םירצמ
 -יטירב רעד רָאפ ךעלרעפעג ןרעוו ןביוהעגנָא ןיוש טָאה רעכלעוו
 | | ,אפוג טכַאמ רעש

 טומ קינייו ןבָאה עכלעוו ,כעקישטשמָארגַאּפ עשיבַארַא יד
 ןעוועג ןענייז ,חנגה רעשידיי רעד טימ ףמַאק םעניא ןזיֹוועגסױרַא |

 טשינ ןבָאה ייז ווו ,תפצ ןיא ןוא ןורבח ןיא "םירובנ , עסיורג רָאג
 ,בושי ןטלַא םעד דצמ דנַאטשרעדיװ ןטסנרע ןייק ףיוא ןפָארטעגנָא
 -םא רעשילַאיטסעב ריא טימ טנַאמרעד טָאה רבס ןיא הטיחש יד
 -נַאּפ עשיניארקוא יד ןופ תוחיצר עטסכעלדנעש יד טייקידתוירז
 יד ןלַאפרעביא ןענייז םיחצור עשיבַארַא רעטנזיוס ,סעדנַאב-םָאר
 ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא ןורבח ןייק זיא עכלעוו) ,ןורבח ןיא הבישי
 -ווקענסיוא ןעגנוקינייּפ עשיטסידַאס טימ ןבָאה ןוא (עקדובָאלס ןופ
 -ראב רעד ,םירוחב-הבישי עקידתומימת ,עכַאװש רעקילדנעצ טעל
 קעלפדנאש רעקיבייא ןַא ןביילב טעװ ןורבח ןיא דרָאמ רעשירַאב
 -ייטראפ רעשידלעה רעד ץארט .רעבַארַא עקידלארשידץרא יד רַאפ;
 היבוט ראב םעינאלָאק יד ןרָאװעג טעטכינרַאּפ ןענייז גנוקיד
 | | ,הדלוח ןֹוא

 בושי ןרַאפ זיא ןשינעעשעגיטסוניוא יד ןופ טַאטלוזער רעד
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 ,םינורה עשידיי 180 ןענייז ןלַאפענ ,רעקירעיורט ַא רעייז ןעוועג

 ירעטאמ רעד .ןרָאוװעג טעדנוווראפ רעווש ןענייז ליפיוזַא לָאמ ייווצ

 ליפ .ןטנופ רעטנזיוט רעטרעדנוה ןפָארטַאב טָאה ןדָאש רעלעי

 -ענסיוא רעדָא טנערברַאפ ןענייז תובשומ ןוא תונוכש ,ןלַאטרַאוװק
 -ַארַאּפ ןעוועג זיא ןבעל עשימָאנָאקע עצנַאג סָאד ,ןרָאװעג טביור
 עשיבַארַא ןופ טָאקיִאב ַא טריפענכרוד ןַאד טָאה בושי רעד .טריזיל
 ןַא טימ טרעפטנעעג ןבָאה רעכַארַא יד ,תורוחס ןוא ןטקודָארּפ
 "ורלארשי-ץרא רעד ןֹופ ןלייט עדייב ןשיווצ ,טָאקיִאב ןשידייײטנַא

 .האנש ןֹופ םוהת ַא ןפַאשעג ךיז טָאה גנורעקלעפַאב רעק

 ,שארב יטפומ רעמילשורי ןטימ ,רעצעהדםָארנָאּפ עשיבַארַא יד = |

 עקיטולב יד .ליצ ןשירעכערברַאפ רעייז טכיירגרעד טשינ ןבָאה
 ןוא בושי ןרַאפ טיירגענוצ ןבָאה ייז עכלעוו ,טכַאנ-סואיײמָאלטרַאב }

 -ויצ יד ןוא בושי רעד .ןבענעגנייא טשינ ךיז טָאה ,םזינויצ םעד

 יד ףיוא ןבָאה טלעוו רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא הנחמ עשיטסינ
 -אטסעפינאמ רעקיטכעמ ַא טימ טרעטטנעעג ןשינעעשעג עקיטולב
 -סינויצ עזעידנַארג ,לארשייץרא ןיא םייה רעשידיי רעד תבוטל עיצ
 ןעמוקעגרָאפ ןענייז סעיצַארטסנַאמעד ןוא ןעגניטימ-ןסַאמ עשיט
 עסיורג ערעדנַא ןיא ןוא עשרַאװ ,זירַאּפ ,קרָאידוינ ,ןָאדנָאל ןיא
 עסיורג יד ןעוועג זיא לופסקורדנייא סרעדנוזַאב .טעטש עניילק ןוא
 :טרעלקרעד טָאה ןאמצייוו .פָארּפ וװ ,ןָאדנַאל ןיא עיצַאטסעפינַאמ
 -נווצענ זנוא ןעמ טָאה 1921 רָאי ןיא ןשינעעשעג יד ךָאנ ביוא;
 -יולב ַא ןעגנַאלרַאפ טציא רימ ןלעװ ,ךובסייוו סָאד ןעמענוצנָא ןעג
 סָאד טשרעהַאב ןבָאה ןקערש ןֹוא טייקנלַאפעג טשינ ."ךובסייוו
 ןגעק ןרָאצ ןוא רעצ ןופ ליפענ רעקיטכעמ ַא רָאנ ,םוטנדיי-טלעוו
 -קעטָארּפ ערעטצניפ ערעייז ןוא סעקישטשמָארנַאּפ עשיבַארַא יד
 פארשי תוצופת לכמ ןטאדלַאס עשידיי רעטנזיוט רעקילדנעצ .ןרָאט
 ןייק ףליה רעשירעטילימ טימ ןלייא וצ ידכב טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה
 טיירג ןענַאטשעג ןענייז םיצולח רעטנזיוט רעקילדנעצ ,קארשידץרא
 ןבָאה ץנעגַא עשידיי יד ןוא ימואלה דעו רעד .הילע רעיינ ַא וצ
 ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ,םוטנדיי-טלעוו םוצ ןטסעפינַאמ ןבעגעגסױרַא
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 טריפענכרוד ןעמ טָאח םוטעמוא .ץראה ןינב ןלענש םוצ ןפורעג
 ַארט יד .ידנָאּפ ספליה , ןקידלארשי-ץרא ןרַאפ ןעגנולמַאז עסיורג

 -ונאמ טלעװו רעצנַאנ רעד רַאפ ןבָאה ןשינעעשעג-טסוניוא עשינ

 ןעיוב וצ קלאפ ןשידיי ןופ חוכ ןוא ןליוו ןקיטכעמ םעד טריטסעפ

 .ןוא ןעגנוגנידַאב עלַא ייב ,?ארשיד-ץרא ןיא םייח עֶלַאנָאיצַאנ ןייז

 "ענּפָא טשינג זיא קורדנייא רעקיזָאד רעד ,דנַאטשרעדיװ ןדעי ןנעק

 -ויצײטנַא עסיוועג ןופ לָאר רעסואימ רעד בילוצ ןרָאװעג טכַאוװש

 עיטַאּפמיס רעייז טקירדענסיוא ןּפָא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עשיטסינ

 ,"עניטסעלַאּפ ןיא דנַאטשפיוא ןלַאנָאיצַאנ-שיבַארַא, םעד רַאפ

 לארשי-ץרא ןייק ןעמוקעגנקירוצ זיא ןשינעעשעג יד ךָאנ דלַאב

 ןבעגעגסיורַא ךיילג טָאה רענָאישימָאקייה רעד ,ראלעסנעשט רעס

 רע ןכלעוו ןיא ,גנורעקלעפַאב רעניטסעלַאּפ רעד וצ ףורפיוא ןַא

 עשירַאברַאב יד ןגעװו טדערעג רעטרעוו עפרַאש רעייז טיפ טָאה

 טירש עקידרעטייוו יד רעבָא .רעלַאפנָא עשיבַארַא יד ןופ תוחיצר

 -יל רעד ףיוא ןעגנַאנעג רעמ טשינ ןענייז רענַאישימַאקייה םענופ

 עיניל רעד ףיוא רָאנ ,טייקכעלשטנעמ ןוא טייקיטכערעג ןופ עינ

 -רַאֿפ ןבָאה עכלעוו- ,ןסערעטניא-לַאינָאלַאק עשיטירב עלַאער ןופ

 ייס ןוא םיחצור עשיבַארַא יד ייס ,םידדצ עדייב לָאז'מ זַא ,טגנַאל

 -סערַא טָאה'מ .הגרדמ ןייא ףיוא ןלעטש רעקידייטרַאפ עשידיי יד

 ,רעדילגטימ-הנגה עשידיי ןוא סעקישטשמָארנָאּפ עשיבַארַא טריט

 יד ייס ןוא רעבַארַא יד ייס טלײטרוארַאפ ןבָאה ןטכירעג יד ןוא

 -לַארטנעצ יד טָאה רענַאישימָאקייה ןופ גנַאלרַאפ םעד טיול ,ןדיי

 ימַאק סגנושרָאפסױא עשיטירב ַא טמיטשַאב ןָאדנַאל ןיא גנוריגעד

 -ַאװרעסנָאק ַא --- ,רעדילגטימ יירדשןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,טיס

 -רָאפסיוא רעד ןופ שארב ,טסירָאביײל ַא ןוא ןלַארעביל א ,ןוויט

 האָאש רעטלַאװ רעס ןרָאװענ טלעטשענקעװוַא זיא עיסימַאק-טננוש

 ,סעינָאלַָאק עשיטירב ןיא טפוש רעכיוה רענעזעוועג ַא
 ןַא ןָאדנָאל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1929 רעבמעטּפעס ביֹוהְנֶא

 טעטימָאק-סנָאיצקַא ןשיטסינויצ םענופ גנוציז עכעלטנעדרָארעסיױוא

 ."יסנעשזדייא שיאושזד , רעד ןופ טַאר ןוויטַאדטסינימדַא ןופ ןוא
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 רעבָא טָאה ןאמצייוו .זערּפ .עטרעטיברַאפ ַא ןעוועג זיא גנומיטש יד
 "ענג טָאה'מ .דנאלגנע וצ ןעױרטרַאֿפ ןנָאה לָאז'מפ זַא ,טגנַאלרַאֿפ

 -פאינאלאק ןשילננע םוצ ןעננאנעג זיא עכלעוו ,עיצַאגעלעה א טלייוו

 -סינויצ יד ןלעטשוצראפ םיא ידכב ,דליפסאפ ררֲאַל רעטסינימ

 ,ןןשינעעשעגיטסוניוא יד טימ גנאהנעמאווצ ןיא ןסטָאלוטסָאּפ עשיט

 .1929 רֶטִי ןיג רעטירײטרטס הרלוח יד רַאפ חבצמ יד
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 ןיא עיסימָאק - סגנושרָאּפסױא עשיטירב יד 8
 דרָאל ןוא טכירַאב סנַאטּפמיס דעס ,לארשי-ץרא

 "ךובסייוו, יינ ס'דליפסַאּפ

 יד ןעמוקעגנָא םילשורי ןייק זיא 1929 רעבָאטסָא 24 םעד

 זיא ,טנװַא ןיא ,גָאט ןבלעז םעד .עיסימָאק-סגנושרָאפסיױא עשיטירב

 -לַאװ רעס רעציזרָאפ רעד עכלעוו ,גנוציז עטשרע ריא ןעמוקעגרָאפ

 ןיא ןשינעעשעג יד, זַא ,קידנרעלקרעד ,טנפערעד טָאה ואָאש רעט/

 -סיוא יד ."טלעוו-רוטלוק עצנַאנ יד טרעטישרעד ןבָאה לארשי-ץרא

 -וצסיוא עבַאנפיוא יד ךיז רַאפ טַאהעג טָאה עיסימָאק-גנושרָאפ

 ןדיי יד (1 :םידדצ יירד דצמ תונעט יד ןוא ןגָאז-תודע סָאד ןרעה

 יד ןופ רעדעי .גנורינער רעניטסעלַאּפ יד (3 ןוא רעבַארַא יד (2

 -ךַא ןוא רעייטשרָאפ עטסעב ענייז טלעטשענוצ טָאה םידדצ יירד

 -ַאב ףניפ ןענישרעד ןענייז "ץנעגַא רעשידיי, רעד דצמ .,ןטַאקָאװ

 -סוי רענעזעוועג ,רעדנעלגנע ןַא ,ןַאמירעמ רעס :;ןטסירוי עטנַאק

 ןופ ןוז ַא ,ײלריא דרָאל ,גנוריגער סניוװדלַאב ןיא רעטסינימ-ץיט

 "ורי רעד ןוא ןײטש דרַאגָאעל ,רעקַאס ירַאה ,גנידיר דרָאל ןשידיי

 "ווא עקיטולב יד תעב זיא רעכלעוו ,ץיוורוה טַאקָאװדַא רעמילש

 .-עוקע רעשיטסינויצ רעד ןופ רעייטשרָאפ ןעוועג ןשינעעשעג-טסוג

 םעד טָאה ןטַאקָאװדַא עשיבַארַא יד ןשיווצ .םילשורי ןיא עוויטוק

 רעטמַאַאב רענעזעוועג ַא ,רעקָאטס סַאיליװ ןעמונרַאפ ץַאלּפ ןטשרעו
 -רַאפ זיא גנוריגער רעניטסעלַאּפ יד .םוירעטסינימ-לַאינָאלָאק ןיא

 ןופ ךשמב טָאה עיסימָאק יד .ידירּפ ,ודַא ןכרוד ןרָאוװעג טקידייט

 -יֵלֲאּפ ךס ַא ןטרעּפסקע ןוא תודע סלַא טרעהעגסיוא ןכָאװ עגנַאל

 ,ןעגנולײטּפָא-רעטילימ ןוא  -ייצילַאּפ ןופ ןטנַאדנעמָאק ,ןטנַאיצ

 -ַארטסינימדַא רעניטסעלַאּפ רעד ןופ עטמַאַאב עקירעדינ ןֹוא עכיוה !

 ןופ רעטערטרַאפלעטש רעד ןרָאװעג טרעהרַאפ ךיוא זיא סע .עיצ

 ןפרָאוװעגרָאפ ןפָא טָאה ןאמירעמ ,וודַא ןעמעוו ,סול ,רַאסימָאקכיױוה

 טרעהעגסיוא ךיוא זיא תודע סלַא .דָאב-טולב םעד ןיא דלוש יד
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 יד ןופ .יטפומ רעמילשורי רעד (חהריד:טַאוירּפ ןייז ןיא) ןרָאװעג

 "יזרָאפ ןקידסלָאמַאד םעד :ןענַאמרעד ָאד ןעמ ףרַאד תודע עשיריי

 םהרבא 'ר ישארה ברה ,גרעבנעטור סחנּפ ימואלה דעו ןופ רעצ

 ןוא ןקסע ןשיטסינַאיזיװער םעד ,רעקַאס ירַאה ,קוק ןהכה קחצי
 ןטמַאַאב ןשיטסיניצ םעד ןוא ?עזייוו גנַאנֿפלָאװ טסילַאנרושז

 | .עדיורב

 ,ןטמַאשטרַא ןוא טעטש ענעדישרַאפ טכוזַאב טָאה עיסימָאק יד

 ץָארט .(ןורבח ןיא ךיוא) ןשיגעעשעג יד ןעמוקענראפ ןענייז סע ווו

 ץָארט ןוא דצ ןשיבַארַא ןופ רעטערטרַאפ יד דצמ תולובחת עלַא

 ןיא ,רעייטשראפ-סננוריגער יד ןופ ננולעטש רעשיבַאדַאדָאדּפ רעד

 .ןשינעעשענ יד ןופ תמא רעשינַאדט רעד ןרָאװעג רָאלק עלַא דַאפ

 עַלַא ןופ ןטַאקָאװדַא יד ןבָאה ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןופ ףוס םוצ --

 ,ןטנעילק ערעייז תבוטל סעדער עגנַאל רעייז ןטלַאהעג םידדצ יירד

 גנוריגער רעקידלארשי-ץרא רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד ,ידירּפ ,וװדָא

 "רעד ,רעכבַארַא יד ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשענ ןּפָא ךיז טָאה

 ןָאילימ 15 ןגעוו טרעהעג ָאד ןבָאה רימ , :עדער ןייז ןיא קידנרעלק

 ןעייטש ייז רעביאננעק זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ןרָאט רימ רעבָא ,ןדיי

 עכלעוו ,הכולמ ַא זיא עינאטירבסיורנ ,רענעמלוזומ ןָאי לימי 0

 -נַא זיא'ס עכלעוו יו ,ןענַאטרעטנוא עשינעמלוזומ רעמ טגנָאמרַאפ

 -קיוטנַא רעקידרעטייו רעד ןיא עקַאט ןלעוו רימ ."הכולמ ערעד

 ס'ידירּפ ,רעקיזָאד רעד רָאנ ,טייקיטכערעג יד טשינ זַא ,ןעז ננול

 יד תבוטל ןידה-ףכ םעד ןעוועג עירכמ טָאה וויטָאמ רעשיטילָאּפ

 -ייל רעד זיולב טָאה ,עיסימָאק-ואָאש רעצנַאג רעד ןופ .רעבַארַא

 .טקנוּפדנַאטש ןשידיי םעד טנעקרענא לענס ירַאה טסירָאכ

 טזָאלרַאפ עיסימָאקרהאָאש יד טָאה 1929 רעבמעצעד ףֹוס

 -סינויצ עצנַאנ יד ןוא בושי רעד טָאה גנונַאּפש טימ .לארשידץרא

 .עיסימָאק רעד ןֹופ ןובשחו ןיד םעד ףיוא טרַאװעג טלעוו עשיט

 ןיא ןענישרעד טכירַאב רעקיזָאד רעד זיא ןתמו אשמ ןגנַאל ַא ךָאנ

 טשינ טכירַאב ריא ןיא ךיז טָאה עיסימָאק-ואָאש יד .1930 ץרעמ

 ,ןשינעעשעג יד ןופ גנושרָאפסיוא רעשידירוי ַא טימ טנגוננַאב
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 ,תוריקח עשיטילאּפ ןיא טזאלעגניירא טיירב רָאנ ךיז טָאה יז רָאנ

 יד תעכ ;:רעקידננלאפ ןיא טכירַאבראָאש םעד ןופ טלאהניא רעד

 רעּבָא ,טריקַאטא רעכארא יד עקאט ןבָאה ןשינעעשעג-טסוניוא

 רעד .טולה םענעסאנראפ םעד ןיא קידלוש ןענייז םידדצ עדייב

 טעמכ ןיא עוויטוקעזקע עשיבַארדַא יד ךיוא .קידלושמוא זיא יטפומ

 רעייז טליפרעד ןבָאה עיצארטסינימדַא ןייז ןוא קול ,קידלושמוא יו

 א דנַאל םעד טננערבעג טָאה עיצַאזינַאלַָאק עשידיי יד .טכילפ

  יפל סיורנ וצ זיא הילע עשידיי יד רעבָא ,ןצונ ןלעירעטַאמ ןסיורג

 ןופ עבַאנּפיױא יד זיא'ס ,דנַאל םענופ טייקיאעפ-סמַאנּפיוא רעד
 . יד ןופ נעװסיוא ןַא דלַאב ןענופעג וצ גנוריגער רעשיטירב רעד

 -נַאמ רעניטסעלַאּפ ןופ ןלייט עדייב ןשיווצ ןצַאזננעק ןוא תוריתס
 רעטייווצ רעד ןוא ןדיי יד תבוטל זיא רענייא עכלעוו ןופ ,טַאד
 .רעבַארַא יד תבוטל

 יד ולימא ,גנונערפיוא רַאפ טרעטיצענפיוא טָאה בוׂשי רעד
 יקערש יד ךָאנ זַא ,ןעעזעגסיורַאֿפ טשינ ןבָאה ןטסימיסעּפ עטסערנ

 טיסימאקסננושרָאפסיוא עשיטירב ַא טעװ ,ןדיילטטסוניוא עכעל

 יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא'ס .ןפוא ןשיאיײטרַאּפ ַאזַא טיול ןטּפשמ

 םעד ןשרָאפ וצ םתס ידכב ,ןעמוקענ טשינ זיא עיסימָאקדואָאש

 עסיוועג ןליפרעד וצ טאהעג טָאה יז רָאנ ,טייקיטכערעג יד ןוא תמא

 ןופ גַארטפיוא םעד טיול ןוא סערעטניא ןיא סעיצקנופ עשיטילַאּפ

 רעבארא עקידלארשי-ץרא יד ייב ,ןרָאטקַאט-סגנוריגער עשיטירב

 ַא סרעייז ןוא ,ףמואירט ןופ גנומיטש א טשרעהענ ןנעקַאד טָאה

 ירַאפ ֹוצ טרָאד ידכב ,ןָאדנָאל ןייק קעװַא ךיילנ זיא עיצַאגעלעד

 זַאנ זיא'ס) .עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןופ גנורילֹונַא יד ןעגנַאל
 ,לַאפוצ רעשיטַאמַאטּפמיס ַא ךָאד רעבָא ,לַאפוצ ַא זיולב ךעלריט:

 ררַאַל ןברָאטשענ זיא ,1930 ןץירעמ ןיא ,טייצ רענעי ןיא דָארג סָאװ

 -רעקלעפ ןופ טאר רעד ןוא עיסימָאק-ןטַאדנַאמ יד םנה .(רופלֲאב

 גנוריפכרוד עלַאיאל יד טגנַאלרַאפ עינַאטירב-סיורג ןופ ןבָאה דנוב

 ,ןתונייחתה ענעמונענרעביא טאדנַאמ-עניטסעלַאּפ ןיא ,יד ןופ

 -ינעריראבייפ רעקיטלאמעד רעד ןופ ץנעדנעט עצנַאנ יד זו
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 -ַאדיװקיל רעקידנעטשלופ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנַאנעג גנור

 ןעמוקעג טפוב דלַאב זיא סָאד .עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןופ עיצ

 "סַאּפ ךרָאל ןיא ןוא טכירַאב סנָאסּפמיס רעס ןיא קורדסיוא םוצ

 | .ךובסייוו ס'דליפ

 .ה ןָאשוד רעס ןעמוקעגנ לארשי-ץרא ןייק זיא 1980 יַאמ ןיא

 ,עידניא ןיא רעטמַאַאב-לַאינָאלַאק רעכיוה רענעזעוועג ַא ,ןָאטּפמיט
 טסילַאיצעּפס רעכעלטפַאשטריװ ַא טלַא טפרַאדעג טָאה רעכלעוו

 -ָאק ס'ואָאש יװ ,ןענופעג וצ ידכב ,דנַאל ןיא עגַאל יד ןשרָאפסיוא

 ןופ ןלייט עדייב ןשיוצ געווסיוא ןַא ,טגנַאלרַאפ סָאד טָאה עיסימ

 ענייז טימ ןרָאװעג קיטרַאפ ךָאנ זיא ןָאסּפמיס רעדייא .טַאדנַאמ
 ןיא םוירעטסינימ-לַאינָאלָאק סָאד ךיז טָאה ,תושירד ןוא תוריקח

 .ןגעו הרזנ ַא ,1920 יַאמ פוס קידנבענסיױרַא ,טלייאענוצ ןָאדנָאל

 ךָאנ וצְרעד ןוא הילע רעשידיי רעד ןופ גנוסילש רעקידנעטשלופ ַא

 -נעט רעשיטסינויצײטנַא רעטלוב ַא טימ גנורעלקרעד-סגנוריגער ַא

 ַא טלעוו רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ןפורעגסיױרַא טָאה סָאד ,ץנעד

 .,ןעמ ליוו טציא ךיוא זַא ,טליפעג טָאה'מ .ןטסעטָארּפ ןופ םערוטש

 ילַאּפ ַא סעקישטשמָארגָאּפ עשיבַארַא יד ןבעג ,1991 ראי ןיא יו

 גנושיוטנַא יד .תוחיצר עשילַאיטסעב ערעייז רַאפ עימערּפ עשיט

 טָאה'מ ,סיורג רעייז ןעוועג זיא טלעוו רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא

 רעד ןופ גנוריגער יד ױזַא יוװ ,ןייטשרַאפ טנַאקעג טשינ טושּפ

 וצ קיאעפ זיא ,לַארָאמ ןוא רשוי טקידערּפ סָאװ ,יײטרַאּפ-רעטעברַא

 | ,םישעמ עכלעזַא

 יּפמיס ןופ טכירַאב רעד ןענישרעד זיא 1930 רעבָאטלסָא ןיא

 ןַא ןרָאװעג ןבעגענסױרַא זיא םיא טימ קיטייצכיילג ןוא ,ןָאס

 םעײנ ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא גנורעלקרעד-סגנוריגער עכעלריפסיוא

 / -סייו םענופ ךשמה רעטנעוװקעסנַאק ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ךובסייװ

 ,"ךובסייוו , ןקיזָאד םעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ .1992 רָאי ןיא ךוב

 ןעוועג זיא ,ךובצרַאװש ןעמַאנ םעד טנידרַאפ ךעלרע טָאה סָאװ

 "מירַאב ַא ,(בעוו יינדיס) דליּפסַאּפ דרָאֿל רעטסינימ-לַאינָאלָאק רעד |

 ס'רליפסַאּפ .טסימָאנָאקע רעשיטסילַאיצַאס-ךעלטּפַאשקרעװעג רעט

 ןיא ןדיי יד טרעכיז טַאדנַאמ רעד :טלעטשעגטסעפ טָאה ךוכסייוו
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 וצ טשינ רעבָא ןבעל ןלַאנָאיצַאנ ַא וצ טייקכעלגעמ יד עניטסעלַאּפ
 קידלוש ןענייז ןעורמוא-טסוגיוא יד ןיא .טכַאמ רעשיטילַאּפ ןייק

 ענַאל רעד ןופ גנורינַאס יד .םידדצ עדייב ןופ ןטסימערטסקע יד

 .ןדָאב ענונב (1 :ןעננוטכיר יירד ןיא ןיינ זומ עניטסעלַאּפ ןיא
 זיא'ס ביוא .ןדָאב רעיירפ ןייק עניטסעלַאּפ ןיא ןַאָרַאפ טשינ זיא'ס
 ,חמודכו ןּפמוז ןענעקורט ךרוד ןדָאב םעיינ ןּפַאשרַאפ וצ ךעלנעמ
 ,רעבַארַא עזָאלדנַאל יד רַאפ גנוניפרַאפ וצ ןלעטש םיא ןעמ זומ

 ,ןדָאב םעיינ ןברעוורעד ןלָאז ןדיי זַא ,ןביולרעד טשיג ָאזלַא רָאט'מ
 -סטעברַא עשיבַארַא ןַארַאפ ןענייז דנַאל ןיא ןמז ?כ :הילע עגונב (2

 הילעה עשידיי עקידרעטייו ַא ןביולרעד טשינ ןעמ רָאט ,עזָאל
 ,ןרעו ןפַאשעג ךיילנ זומ טַאר רעטיטַאלסיגעל רעד (2

 רעדיוו ןבָאה ךונסייוו ס'דליפסַאּפ ןוא טכירַאב ס'נָאסּפמיס

 -ָארּפ ןקידלאוועג ַא טלעוו רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ןפורעגסיורַא

 טכירַאב רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק עלא רַאפ זיא'ס ,םערוטש-טסעט

 -רֹופלַאב רעד ןופ גנורילונַא יד ןטיידַאב ךונסייוו עיינ סָאד ןוא

 -ולָאּפ םעד ןנעק גנורעטיבראפ יד ןסקַאוװעג זיא'ס .עיצַארַאלקעד

 ןטריניפַאר א ףיוא טריטּפעצקָא סָאוו ,םזיניצ-סגנוריגער ןשיט

 ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןופ םרָאפ-טרָאוװ עכעלרעסיוא יד ןפוא

 עשיטסינויצ יד .ןכות ןדעי ןופ ןקידיילוצסיוא ןרעניא ןופ יז ידכב
 ןוא טסעפינַאמ-טסעטָארּפ ןפרַאש ַא ןבעגעגסױרַא טָאה עוויטוקעזקע

 עיסימעד ןייז ןנעוו ןדליפסַאּפ ןעוועג עידומ טָאה ןַאמצייוו ,ּפָארּפ

 ,רעקיאור רעד וליפא .קיטילָאּפ רעשיטסינויצ רעד ןופ רעטייל סלַא

 טעװ ךובסייוו ס'דליפסַאּפ זַא ,ןבירשעג טָאה "םלועה , רעלעיציפָא
 סרעדנוזַאב .עינַאטירב ןופ עטכישעג רעד ןיא ךובצרַאװש ַא ןכיילב
 -רָאבייל רעד ןופ ףעש םעד ןגעק גנוגערפיוא יד ןעוועג סיורג זיא

 רָאי רֶאּפ ַא טימ ךָאנ טָאה רעכלעוו ,דלַאנָאדקַאמ ײזמַאר גנוריגער

 -נורעכיזרַאפ ןוא ןטנעמילּפמָאק ענייש טרזחעגרעביא רדסכ קירוצ
 ' ,םזינויצ םעד תבוטל ןעג

 יא יד ןפַאשעג דֶלַאב ךיז טָאה גנוניימ רעניימענלַא רעד ןיא

 עג יא ,1930 רָּטי הס ךובסײװ סי דליפסַאּפ דרָאל זַא ,ננונייצרעב

 ןטיװצ ןעגנואיבַאב ירד ןיא טטןבופ דנעװ רעשירָאטסיה 8 ר

 .םזיווייצ םעד ןופ רגטלגרע
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 1930 רָאי ןיא "ךובסייוו , ם'דליפסַאּפ דרָאל ןופ

 1948 רָאי ןיא לארשי תנידמ ןופ גנופַאש רעד וצ זיכ

 ךדימת ךָאנ ךיז טניֿפעג םזינויצ רעד, |
 ."הפוקת רעשיאָארעה ןייז ןיא

 תויח ץרפ יבצ

 יד ןעניז סָאד ,טעברַא ןוא חרות

 ײינַאב רעלַאנַָאיצַאנ רעזנוא ןופ תודוסי

 ,"גנוא

 קילאיב ןמסנ םיײז

 רַאפ ןוטענ וטסָאה סָאװ ,קלָאפ שיד'יי
 "?פארשי ץרא

 ןאמצבײװ םיײח

  טשינ טייטשאב םזינויצ ןופ ?יצ רעד,

 רעשידיי ַא ןופ גנופאש רעד ןיא רָאנ|

 ןיא ךיוא רָאנ ,לארשי ץרא ןיא טייהרעמ

 -נעמ-עיצַאזינַאלַָאק ןופ גנופַאשַאב רעד

 -ייב ףיֹוא ןדיי ןענָאילימ רַאפ ןטייקכעל

 ,"ןדרי ןופ ןטייז עד

 יקסניטַאבַאשז באז

 ,תופג םעד ןרידיווקיל ןופ סעצָארּפ רעד,
 -עננָא ןבָאה רימ .ןרעהפיוא טשינ ןָאק
 -ימ וצ ןבערטש ןוא םידיחי ןופ ןביוה

 ,"תויולג ץובק וצ ,ןענָאיל

 ןיקגעבַאט טטבי

 -ַאנ לצרעה טָאה ,קירוצ רָאי 80 טימ,

 באה טנייח , ;רעכיב-נַאט ענייז ןיא טריט

 ."'הנידפ עשידיי יד ןפַאשעג ךיא
 טקירדענפיוא ןבָאה רעטרעוו ס'לצרעה

 טשרעוצ לייו ,תמא ןשירָאטסיה םעד
 "רעה יד ןיא ןפַאשעג הנידמ א טרעוו
 | ,"קלאפ ןופ רעצ

 -/ .גשרט רב רוח |
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 רעשידיי רעד ןופ סערנַארּפ רעד (פ9

 לארשי - ץדא ןיא טעברַא רעשירָאטַאזינָאלַאק

 ,"ךובסייוו , ס'דליפסַאּפ ןענישרעד זיא'ס ןעוו ,1990 ראי סָאד

 עטסנרע עקידרעטיוו עדעי ןלעטשוצּפָא טקעװצַאב טָאה סָאװ
 "וצ ךָארג זיא ,?ארשייץרא ןיא טעברַא עשירָאטַאזינַאלַָאק עשידיי
 -עגנָא ךיז טָאה'ס טניז ,לבוי ןקירעי-קיצכעז םעד טימ ןלַאפענפיונ
 רָאי ןיא .עניטסעלַאּפ ןיא בושי רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןביוה

 ןוא לוש עכעלטפַאשטריװדנַאל יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 0

 !ריי רעמילשורי ןבָאה קיטייצכיילג טעמכ ."לארשי הוקמ , עינָאלָאק
 זיא'ס ,"הוקת חתפ , עינָאלַאק רעד רַאפ ןטנעמַאדנופ יד טניילעג
 -קיצכעז רעד ןופ שפנה ןונשח לקיטש ַא ןכַאמ וצ טייצ יד ןעוועג
 לאױשייץרא ןיא טעברַא רעשירָאטַאזינָאלַאק רעשידיי רקעירעי

 עשילגנע יד טעטכילפרַאפ טָאה טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ רעד םגנה
 יובפיוא םייב ףליה רעקיד תושממ ןוא רעקיד'שוריפב ַא וצ טכַאמ
 עשידיי יד זיא ,?ארשיזץרא ןיא םייה רעלַאנָאיצַאנשידיי רעד ןופ
 ענענייא ףיוא ןיולב ןענכער וצ ןעוועג ןעגנוווצעג עיצַאזינָאלַאק
 יבָאה טכַאמ-טָאדנַאמ רעשילננע רעד ןופ רָאי 20 יד ךשמב .תוחוכ
 17 לכה ךס לארשייץרא ןיא ןדָאב-חכולמ ןֹופ ןעמוקַאב ןדיי יד
 "אב טייצ רעבלעז רעד ןיא ןבָאה רעבַארַא יד תעב ,םַאנוד טנזיוט
 םחי ןקיסעמ-רעפיצ ןקיזָאד םעד ןיא .םַאנוד טנזיוט 080 ןעמוק
 "טאדנַאמ עשיטירב יד ןופ גנואיצַאב עתמא יד ּפִא ךיז טלניטש
 ירא ןיא טעכברא-יובמיוא ןייז ןוא בֹושי ןשידיי םוצ רעשרעה
 ףיוא ןלעטשטסעפ ךיז טזָאל שינטלעהרַאפ עבלעז סָאד ,לארשי
 רעניטסעלאפ רעד ןופ עיציואּפטעשזדוב רעדעי ייב ,םיבעג ןדעי
 רעשידיי רעד ןופ ןעננוקנערשַאב עקיד'רדסכ יד .גנוריגער-טַאדנַאמ
 -ענפיוא ןבָאה ןטייקכעלנעמ-סגנולקיװטנַא עריא ןופ ןוא הילע
 םערנַארּפ ןשימָאנָאקע םעד טריזילַארַאּפ טּפָא ןוא ןטלַאה
 ,דנַאל ןופ
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 "ָאק ןוא הילע עשידיי יד זיא ,ןעגנורעטש עַלַא ץָארט רעבָא

 ךעלרעהפיואמוא טָאה ןוא רָאי וצ רָאי ןופ ןסקַאװעג עיצַאזינָאל

 עשידיי יד .?ארשידץרא ןופ ָאּפמעט-יובפיוא םעד טרעלענשרַאפ
 ןופ רקיעב ,רעדנעל ןוא ןלייט-טלעוו עֶלַא ןופ ןעמוקעגנ זיא הילע

 רעטשרע רעד ןופ ףוס םייב דלַאב .עּפָארײאד-לַארטנעצ ןוא-חרזמ

 טננערבעגניירַא סילע עטירד ענעפורעג ױזַא יד טָאה ,המחלמ-טלעוו

 -ַאב שיטסינויצ ןֹוא עקיאעפסטעברַא ,עגנוי רעטנזיוט דנַאל ןיא

 ןרעדליש וצ .ָאד ידכב ,רטרעוו סיוא ןלעפ'ס ,םיצולח עטרעטסייג

 "נבעגענרעביא עקיד'תובהלתה יד ןוא תונברק יד ןופ טייקסיורג .יד

 ףיוא טָאה סָאװ ,טנגוי רערעזנוא רעטסעב רעקיזָאד רעד ןופ טייק

 -רַאפ ?ארשידץרא ןופ רעצעלּפ עקיּפמוז ןוא ןגעוו עקידרענייטש יד .

 ,ןדיייטשינ ןוא ןדיי .םיבושי עקיטכערּפ ןיא ןשינעטסיוװ טלדנַאװ

 טימ ןבָאה ןטסירוט עטושּפ ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ עטמירַאב-טלעוו

 רעקיד'שפנ-תוריסמ רעד ראפ ּפָאק םעד ןגיובעג ץרא ךרד ןפיט א

 ,ןטַאטלוזער עראברעדנווװ עריא ןוא הילע רעטירד רעד ןופ טעברַא

 -רעד עכלעוו ,הילע עטרעפ יד ןָא ךיז טביוה 1924 רָאי ןיא

 .םילוע טנזיוט 38 רעביא טימ 1929 רָאי ןיא טקנוּפכיױה ריא טכיירג

 ןופ סערנָארּפ ןלענש םייב ןוטענפיוא ךס ַא טָאה הילע עטרעפ יד

 ךיז ןכָאה טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא ךיוא ,םיבושי עשיטָאטש יד

 לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא .סעינָאלָאק ןוא ןעננולדיזַאב עיינ טעדנירנעג

 יינב םייב ןזיירק עשיריסח ןֹופ גנוניישרעד עיינ יד ןעוועג זיא

 "ןוק רעד ןוא רענָאלבַאי רעד ,ןליוּפ ןופ םייבר עגנוי ייווצ ,ץראה

 עשידיסח עטרעטסייגַאב רעטרעדנוה ןופ שארב ןבָאה ,רעצינ

 "ץרא ןיא םיבושי:סטעברַא עזעינילער ןעיוב ןעמונעג ,טיילעגנוי

 ."םיריסח רפכ , ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רֹוגַאי ייב ,לארשי
 ןוא רעטירד רעד קנאד א ןיא בושי רעקידלארשי-ץרא רעד

 1019 רָאי ןיא תושפנ טגזיוט 57 ןופ ןסקאווענ הילע רעטרעפ

 ןַא) טוווט 169 ֹוצ ,(גנורעקלעפַאכ רעצנאג רעד ןופ .צָארּפ 8)

 יד טימ .1950 רָאי ןיא (גנורעקלעפַאב רעד ןֹופ .צָארּפ 17 ךרע

 :עעיטסעלַאֿפ יד טריפעגנָא ןבָאה רעדנעל עֶלַא ןיא םינינע-הילע
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 -ארנימיא ןשיטסינויצ ןלַארטנעצ ןופ ןוויטקעריד יד טיול ,ןטמַא

 : ,םילשורי ןיא טנעמַאטרַאּפעד עיצ

 וד עלַאר עקידנדישטנא ןִֵא טליפשעג טָאה ץראה ןינב םייב

 םידבועה לש תיללכבה תחורתחסה ריא ןוא טמַאשרעטעברַא עשידיי

 "רתסה רעד ןֹופ סעיצוטיטטניא עכיײרלַאצ יד .לארטי ץראב סירבעה

 ןיא ייס ןשימָאנָאקע ןיא ייס חעּפשה עסיורג ַא ןעמוקַאב ןבָאה תור

 אד ןעמ ףראד טייהננעלעג רעד ייב ,דנַאל ןופ ןבעל ןלערוטלוק

 "טריוודנַאפ ןופ ףיוקראפ ןראפ ויטַארעּפָאַאק םעד ןענַאמרעד

 -לעועג עשירָאטַאזינָאלָאק יד ,"ריבשמהח}, ןטסודָארּפ עכעלטפַאש

 רעד ןיא .יזטוב ללוט, ננומענרעטנוא-יוב יד ןוא "רינג, טפאש

 "ענײינ יד םולפנייא ןקידנדיײישטנַא םעד טאהעג טָאה תורדתפה

 ,((י"א"ּפ"מ) לטרשי ץרא ילעופ תגלפמ (1929 רָאי ןיא) עטעדנירג

 עקניל ײטרַאּפ רעד ןופ סולפנייא רעד ןעוועג זיא רענעלק ךפ ַא

 תורדתסה רעד גלַאהרעסיוא ."ריעצה רמושה, ןוֿפ ןוא ןיציילעופ

 רעלַאנַאיצַאנ -זעינילער א ,"יחרזמה לעופח, רעד ןענַאטשעג זיאי

 ,1922 רָאי ןיא טעדנירגעג ,דנַאברַאפ-רעטעברַא

 זיא לארשייץרא ןיא עיצַאזינָאלָאק עכעלטפאשטריוודנַאל יד

 ףךרוד ןוא עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעג

 םעד טניז) .ַא .ק .י ןופ גנוליײטּפָא רעניטסעלַאּפ רעד ,?ַא .ק .י .ּפ,

 -רעד 1920 רָאי םוצ זיב טָאה ?ארשיל תמיק ןרק רעד .(1998 רָאי

 רעשירָאטַאזינָאלַאק ןייז ,דרע םאנוד טנזיוט 270 דנַאל ןיא ןברָאוו

 ןטייקכעלנעמ עסיורג עיינ ןפַאשעג טָאה ?אערזי קמע ןיא וטפיוא

 ננורעבָארעד עכעלדירפ ,עלופימ יד ,טעברַא ןוא חילע רעשידיי רַאפ

 -אלאמ טימ ,עטעטסיוװרַאפ ערעדנַא ןוא רוגי ,דורח ןיע ,ללהנ ןופ

 ינעט-נָאט א ןיא ,קמע ןיא תומוקמ עטעטסעפרַאֿפ סעטָאלב עשיר

 -ירעוש עקידרדסכ טימ ,ןטייהקנארק ןוא טיונ טימ לגנַארעג ןכעל

 שיאארעה א ןביילבראפ דימת ףיוא טעוו ,ןטפַאשרעננעק ןוא ןטייק

 "נא ןופ ןוא יהרובעה רודג, ןוֿפ עטכישענ רעד ןיא טאלברזנַאלג

 "ָאק ןענגנַאנעג ןקָארשרעדמוא ןענעז סָאװ ,תונחמ עשיצולח ערעד

 טלפייווצרַאֿפ ןענעז רעבַארַא עכלעוו ןֹופ ,ןשינעטסיװ ןריזינָאל
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 "מַא טָאה ןרענָאיּפ עשיצולח יד ןופ טייקשיאָארעה יד .ןפָאלטנַא

 -רעד ,רעדנירנ-ללהנ יד ןופ רענייא טכַארבענ קורדסיוא םוצ ןטסעב

 העד ןייק ןנערפ טשינ ןלעוו רימ , :םירבח ענייז רַאפ קידנרעלק

 ?ייטרוא-טיוט רעייז ןבעגעגסיױוַא ןבָאה סָאװ ,םיריוטקָאד יד ייב

 לארשי-ץרא .תומוקמ עט'מסרַאפ עירָאלַאמ טימ ,עקיזָאד יד ףיוא

 ןזומ רימ ןוא דנַאל רעזנוא זיא ןּפמוז ןוא ןשינעטסיוװ עריא טימ

 -בוע-יבשומ ,םיצובק יד ןיא ."!ןטעברַאַאב ןוא ןכַאמ טנוזעג ץלַא
 ,טייצ רעד טימ ,ךיז ןבָאה ןעגנולדיזַאב-רעטעברַא ערעדנַא ןוא םיד

 יד ןופ .רוטלוק ןוא טעברַא רעשידיי ןופ ןעגנוטסעפ טעדליבעגסיוא

 {ובק, םעד ןענַאמרעד עטסערג יד סלַא ָאד ןעמ ףרַאד םיצובק
 ןופ ,ייצרא ץובקג ןוא (1222 רָאי ןיא טעדנירגעג) ידחואמה
 עטְלַא יד ךיוא ;(1927 רָאי ןיא טעדנירגעג) "ריעצה רמושח,
 יַאנ ןופ סעצָארּפ ןלענש ַא טכַאמענכרוד ןבָאה סעינָאלָאק עשיריי

 -ידיי רעד ןופ סערגָארּפ םעד .גנואיינַאב רעלַאיצַאס ןוא רעלַאנָאיצ

 :ןרעפיצ עקידננלָאפ ןטסעבמַא .ןרירטסוליא טפַאשטריוודנַאל רעש

 ײָאלָאק 48 טלייצעג טפַאשטריװדנַאל עשידיי יד טָאה 1919 רָאי ןיא |

 -פנ טנזיוט 12 ןוא דרע םַאנוד טנזיוט 700 טימ םיבושי ןוא סעינ

 -ָאק 124 טפַאשטריװדנַאל עשיריי יד טלייצ 1980 רָאי ןיא .תוש

 .תושפנ טנזיוט 41 ןוא םַאנוד ןָאילימ ַא טימ סעינָאל

 -עג זיא ָאּפמעט ןרַאברעדנווו שממ ,ןרעלענש ךס א טימ ךָאנ
 ,ביבא-לח .םיבושי עשיטָאּטש עשידיי יד ןופ גנולקיװטנַא יד ןעגנַאג

 זיא ,תושפנ טנזיוט 2 ַא לכה ךס טלייצענ 1914 רָאי ןיא טָאה סָאװ

 -יוט 80 עּפַאנק ןופ טָאטש ַא וצ ןסקַאװעגסיױא 1980 ראי םוצ זיב

 -יובפיוא רעד ןרָאװעג רעסערנ זיא רָאי וצ רָאי ןופ .ןשטנעמ טנז

 טימ טאטש רעשידיידןייר רעלַאנעמַאנעּפ רעקיזָאד רעד ןופ םענרַאפ

 .ןרַאװלוב ןוא ןסַאג עקיטכערּפ עריא
 -שענסיוא ןוא טעדנירנענ רדסכ ךיז ןבָאה ביבא-לת םוראי

  ?עוועג זיא עטסערג יד עכלעוו ןופ ,טעטשרָאפ עיינ ,עשירפ טיירּפ

 ןוא טיובעגנסיוא לענש ךיז טָאה הפיח ךיוא ,"בוכורוב תנוכש , יד

 -נירגעג זיא סָאװ ,"למרכה רדה, לַאטרַאװק-טָאטש ר-עשידיי ריא
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 ןדעי טימ ןסקאװעג זיא ,1914 רָאי םעד רַאפ ךָאנ ןרָאװעג טעד

 "אט ןוא חוכ:טטעברא רעשיריי רעד .רענעש ןוא רעסערנ ץלַא רָאי

 -ענ דנַאל ןופ גנולקיווטנַא רעלעירטסודניא רעד רַאפ ןבאה טנַאֿפ

 רעד רעסיוא ,ןְפָאקסארַָאה ןֹוא ןטייקכעלנעמ עקיזיר עיינ טנפע

 ףרַאד ,גרעבנעטור .טיא ןופ טפַאשלעזענ רעשייטקעלע רעסיורג

 יד ,"רשנ, ןֹופ ןקירבַאפ-טנעמעצ יד ןענַאמרעד סרעדנוזַאב ָאד ןעמ

 !קירבַאפטעפ-ןוא -לייא יד דלישטָאר ןָאדַאב ןופ ןלימ עסיורנ

 יפנוצ עסיורג יד ,תילתע ןיא עיצקודָארּפדץלַאז יד ,חפיח ןיא "ןמש ,

 "ניו עטמסיראב יד .ו .א ,א ביבאלת ןיא .?טקיליס , ןקירבַאֿפ

 רעביא ןבעגענסיױרַא 1930 רָאי ןיא ןבָאה ןויצל ןושאר ןופ ןדעלעק

 יו ,ןטוטיטסניא-ץנאניפ עשידיי .טריּפס ןוא ןייוו רעטיל ןָאילימ 0

 יאֹב קימָאנַאקע, עשילננע-שידיי יד ,קנַאב-ײטסעלַאפ-ַאלגנַא יד

 :ָאנָאקע, רענַאקירעמַא יד ,(שארב טעשטלעמ דרָאל ןטימ) "דא

 ,(עּפורנ-קאמ-סיידנארב רעד ןופ טעדנירגעג) "ןָאשיערָאּפרָאק קימ

 ,ערעדנַא ןוא קנַאב-רעטעברַא יד ,ןוויטַאדעּפָאאק ןופ עלַארטנעצ יד

 ןוא רעלעירטסודניא רעלענש רעד וצ ןפלאהענוצ קרַאטש ןבאה

 ,לארשידץרא ןופ גנולקיװטנַא רעלעיצרעמַאק

 -קיוטנַא רעשימָאנַאקעךעלטּפַאשטריװ רעד טימ ןעמַאזוצ

 :סםיטסײג רעד טכאמענכרוד סערנַארּפ ןלענש ַא ךיוא טָאה ,גנול

 דנַאל ןיא ןזעוו-פוש עשיאערבעה סָאד .בושי ןופ בצמ רעלערוטלוס

 יו רעמ ןוא ןלוש 220 ךרע ןא ןעמונעגמורַא 1900 רָאי ןיא טָאה

 ןשידיי ןופ תואצוה עסיורגנ יד .תודימלת ןוא םידימלת טנזיוט 0

 ןופ לייט ַא ןוא בושי ןופ לייט א ,ןרָאװעג טקעדענ ןענעז קרעוו-לוש

 -נַאמ יד .דוסיה ןרק ןופ רקיעב ,סעיצוטיטסניא עשיטסינויצ יד

 ןקעד וצ טקיליװַאב ,ןצנעוורעטניא עגנַאל ךָאנ ,טָאה טכַאמ-רָאטַאד

 -בעה סָאד .טעשזדוב-לוש ןשידיי םעד ןופ טנעצָארּפ 12 ךרע ןַא

 ןופ ןוא ןּפיט עלַא ןופ ןלוש ןעמונענמורַא טָאה קרעוו-לוש עשיאער

 ןעוועג זיא ץנַאטסניא עטסכעה ןייז .ןעגנוטכיר עשיגָאלָאעדיא עלַא

 -ויצ יד ןעוװענ ןטערטראפ ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,ךוגחה רעו רעד

 ,דנאבראפ-רערעל רעד ןוא ימואלחה דעו רעד ,עוויטוקעזקע עשיטסיג
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 טיפוצה רה ןפיוא טעטיזרעטיוואיד ןוא הפיח ןיא םוסיגכעט רעד
 ערעייז ןופ ןלָאצ יד טרעסערגרַאפ ןוא טיובעגסיוא רדסכ ךיז ןֿבָאה

 .רעטיווא ןוא עלצנַאיּצבַאב עסיורג יד ,ןטנעדוטס ןוא ןטוטיטסניא

 לטרעפ ַא רעביא טלייצעג 1930 רָאי ןיא טָאה סעטַאילביב-סטעטיז

 ,ןטּפירקסונַאמ ןוא ןטייקנטלעז עלופטרעו טיפס ,רעכיב ןָאילימ

 רעקידהמחלמכַאנ רעד ןיא ךיז טָאה טרעסעברַאפ קרַאטש

 רעד ןעוועג זיא סָאד .בֹוׁשי ןופ דנַאטשוצ-סטייהטנוזעג רעד טייצ

 ןוא תואירבה רעו ןֹופ טעברַא רעוויסנעטניא רעד ןֹופ טָאטלוזער

 "סח רעד ייב) "םילוח תפוק , ,"הסרה , יו ,סעיצוטיטסניא ערעדנַא

 ןיפ ןלַאפענ זיא ןדיי ןשיווצ טייסכעלברעטש יד ,וו .א .א (תורדת

 .(1930 רָאי ןיא) 9,6 וצ (1994 רָאי ןיא) 12,6 טנעצָארּפ םעד

 לארשי-ץרא ןיא ןבעל ןכעלנעט-נַאט ןופ ןטיבעג עֶלַא ףיוא

 עיצאזינַאנרַא רעמַאנָאטױא רעד ןופ העּפשה יד ןסקאוועג רדסכ זיא

 יד ןעמינעגמורַא טָאה סָאװ ,לארשי סחסוגכ רעד ןֹופ ,בושי ןופ

 עשיסקָאדָאטרַָאםערטסקע יד ןוחַא גננורעקלעפַאב עשידיי עצנַאנ

 ןופ ץנאטנעזערּפער עטלייוועגסיוא יד ,"?ארשי תדונא , ןֹופ ןזיירק

 ףיוא טלייועג) םירחבנה תפסצ ןופ ןענַאטשַאב זיא לארשי תסנכ

 ןירדהנמ וסיורג םעד ןופ לָאצ רעד טיול רעדילנטימ 71 .רָאי 4

 טיול ,רעדילנטימ 23) ,ימואלה רעד עוויטוקעזקע ריא ןוא (לָאמַא

 -ער רעקיוָאד רעד ןיא .(ןירדהנס םעניילק ןקילָאמַא ןֹופ לָאצ רעד
 ןוא ןעײטרַאּפ עלַא ןטערטרַאפ ןעוועג ןענעז בושי ןופ ץנַאטנעזערּפ

 ןפיוא ןעמוקענרָאפ ןענייז םירחבנה תפסא וצ ןלַאװ יד .ןעגנוטכיר
 ןוא רענעמ עַלַא טָאהעג ןבָאה טכערלַאװ .ןפוא ןשיטַארקַאמעד|

 דינע עזעינילער יד טימ .רָאיסנבעל ןטס-90 ןופ ןביוהעגנָא ,ןעיורפ

 "טּפיוה ייווצ טימ ,טַאר רעלעיצעּפס ַא טריפעגנָא טָאה בושי ןופ םינ

 ,שארב ןשיזנכשא ןַא ןוא ןשידרפס ַא ,םינבר

 -שי-ץרא ןיא טעברַא-עיצַאזינָאלַָאק רעשידיי רָאי 60 יד ךשמב

 ."טפַאשטניירפ עטסעב יד ןפַאש וצ טימַאב ךיז ןריי יד ןבָאה ,לאר

 יַאב-דנַאל עשיבַארַא .םינכש עשיבַארַא יד טימ ןעננואיצַאב עכעל

 עשיבַארַא יד .ןדיי וצ ףיוקרַאפ-דרע ןופ ןרָאװעג ךייר ןענייז רעציז
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 עכעלטפַאשטריװדנַאפ ערעייז ןֿפױקרַאֿפ ןביוהעגנָא ןבָאה ןרעוֿפ
 רעזייה עשיבַארַא ןיא תוריד יד רַאפ .ןזיירּפ ערעכעה וצ ןטקודָארּפ
 טקיטפעשַאב ןענייז רעכארַא רעטנזיוט ,רעייט ראנג טלאצַאב ןדיי ןבָאה

 עשידיי ןיא ,ןעגנומענרעטנוא ןֹוא סעינַאלַאק עשיריי ןיא ןעוועג
 זארא טלייהעג ןעמ טָאה ןטלַאטשנַא עשיניצידעמ ןוא רעלעטיּפש

 -וצ יירפ ןענייז סעיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיי .ןטנעיצַאּפ עשיב

 טָאה םידבועה תורדתסה יד ,רעבַארַא יד רַאפ ןענַאטשעג ךעלגנעג
 עשיבַארא עקידנטעברא יד ןרעטנענרעד ֹוצ טימאב קראטש ךיז
 ןופ גנולקיוטנא עכעלטפאשטריו ןוא עשימַאנָאקע יד ,ןסַאמ

 "אלאק ןייז ןוא ףושי ןשיריי םעד קנַאד א ןעמוסעג זיא סָאװ ,דנַאל

 רעד ןצונ ןסיורג ַא טננערבעג ָאולַא טָאה ,טעברַא רעשירָאטַאזינ

 "ענסיוא אזא וליפא ,לארשירא ןופ ננורעקלעפַאב רעשיבַארַא
 "ואל לענַאלַאק רעטסוװאב רעד יװ טניירפ-רעבַארַא רענעכָארּפש
 -אב ןענייז ןדיי יד זא ,טלאה ךיא , ;ןייז הדומ טזומעג טָאה םסנער
 ,ןעמראפסנבעל עכעלצונ ,עיינ יד טנעירָא םניא ןעננערב וצ ןפור
 ,'!קיטיונ יױזַא ןטרָאד ןענייז סָאוו

 -רַאפ ןוא עכעלרע ךס ַא ןעוועג ןַארַאפ ןענייז רעבַארַא יד ןשיווצ

 -ידיי ןופ ןצונ םעד טנעקרענא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עכעלדנעטש
 רעד רעטנוא ,ײטרַאּפ עטקיסעמענ יד .עיצַאזינָאלאק רעש
 -רַאפ ?כ2 םדוק טלָאװעג טָאה יביטַאטַאג עילימַאפ רעד ןֹופ גנוריפ
 -עד םעד רעבָא ,(ךַאלעפ) רעיױוּפ ןשיבַארַא םעד ןופ עגַאל יד ןרעסעב
 -טסקע יד ןענווועג טָאה רעגַאל ןשיבַארַא ןיא סולפנייא ןקידנרידיצ

 סָאו ,עילימאפ-רעגײסוח רעד ןופ ײטרַאּפ עכעלטנייפ-ןדיי ,עמער
 ישיטאנַאפ םעד ןוא סידנעפע עכייר יד ףיוא טציטשעג ךיז סָאה
 ןשירעצעװ םעד ןופ ןראוועג טריֿפעגנָא זיא ןוא רעלק ןשינעמלוזומ
 יד טָאה סָאמ רעסיורג א ןיא .ינײסוה-לַא-ןימַא ,יטפומ רעמילשורי

 ריא ןעקנַאדרַאפ וצ טאהעג ײטרַאּפ עשיבַארַא-םערטסקע עקיזָאד

 ןומ ןרָאטקַאפ עסיוועג ,ס'יבישַאשַאנ עטקיסעמעג יד רעביא ןוחצנ
 -ן'רא ןיא קיטילַאּפ רעייז ןוא טכַאמ-רָאטַאדנַאמ רעשילגנע רעד
 ,לארשי
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 "םגנוריגער עשיטסינויצדיטנַא ןוא עשידיידיטנַא עכיירסולפנייא

 עשיבַארַא יד טצונענסיוא ןבָאה ןָאדנָאל ןוא םילשורי ןיא ןזיירק

 ןוא ןעגנואיצַאב עשיבארַא-שידיי יד ןפרַאשרַאפ ֹוצ ידכב ,ענַארפ

 םוטעמוא טָאה'מ .סעיצַאניכַאמ ןוא רענעלּפ ערעייז ןצעזוצכרוד

 עשירָאטסיה יד סלַא לארשי-ץרא ןיא רעבַארַא יד טלעטשענרָאפ

 "וא עטזיירענוצ ,עדמערפ סלַא ןדיי יד ןוא דנַאל ןֹופ םיתב-ילעב

 ןזיוװַאב טָאה סע יו ,טנגיל רעטושּפ ַא ןעוועג זיא סָאד .ןרָאטַאּפרוז

 -עטשטפירש ןוא טסירוי רעטסווװַאב רעד ,ןטקַאפ ןוא ןרעפיצ טימ

 ,,90181160 101 תנצ טססץ}ס" :;ךוב ןייז ןיא ןייטשנגעקגַארּפ .ע רעֶל

 לארשייץרא ןיא גנורעקלעפַאב רעשיבַארַא רעד ןֹופ טנעצָארּפ 9

 רעדָא רעדנעל עשיבַארַא ערעדנַא ןופ ןטנַארגימיא ןעוועג ןענייז

 יד ןיא עטרעדנַאװעגנייא ,ןטנַארגימיא עכלעזַא ןופ טמַאטשעג ןבָאה

 ,רָאי 100 עטצעל

 תוחוכ עֶלַא טימ טימַאב ךיז ןבָאה ןזיירק עטנַאמרעדנביױא יד
 טלופרעביא ןיא עניטסעלַאּפ זצ ,טלעוו עצנַאנ יד ןנייצרעביא וצ

 עיינ רַאפ ץַאלּפ ןייק ןַארַאפ טשינ ןיוש זיא'ס ןוא ןשטנעמ טימ

 טָאה ,1929 ראי ןיא ,"ךובסייוו, ןטייוצ םעד ברע .םילוע עשידיי

 -ָאלָאק ןשיטירב םעד ,ן'דליפסַאּפ דרָאל טכוזַאב ןַאמצייוו .ּפָארּפ

 טָאה ,רעריפ ןשיטסינויצ ןופ ןטנעמונרַא עלַא ףיוא .רעטסינימ-לַאינ |

 "סיטַאטס ןוא טסימָאנָאקע רעטנרעלעג רעטמיראב רעד ,דליפסַאּפ

 .רד רעה ,ורוצ ךימ טזָאל, ;הבושת ןייא זיולב טאהעג ,רעקיט

 וליפא ,ץַאלּפ ןייק ָאד רעמ טשינ ןיא עניטסעלַאּפ ןיא !ןַאמצייוו

 ,"!ץַאק רעיינ ַא רַאפ

 הבושת "רעשיסַאלק , רעקיזָאד רעד ךָאנ ,רעטעּפש רָאי ןעצ

 רעשידיי רעד טָאה ,ןטרעלעג ןוא ןַאמסטַאטש ןשיטירב ןסיורג ןופ

 ןיא יו ,תושפנ ליפוזַא לָאמ יירד טלייצעג לארשי-ץרא ןיא בושי
 רעשיטירב רעד דצמ ןטייקירעווש עלַאסָאלָאק עלַא ץָארט ,19929 רָאי

 רַאפ ץַאלּפ ןענופעג לארשי-ץרא ןיא ךיז טָאה ,טכַאמ-רָאטַאדנַאמ

 ,1989 ןוא 1999 ראי ןשיווצ טייצ רעד ןיא ,םילוע טנזיוט 250 עיינ
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 ס'דליפסַאּפ ןופ עיצַאקילבוּפ רעד ךָאנ (0

 "ךובסייוו

 -ער רעייז ןוא 1999 טסוניוא ןיא ןשינעעשענ עקיטולב יד

 "ננע רעד ןֹופ תורזנ עשיטסינויצײטנַא ןופ םרָאפ רעד ןיא טַאטלוז

 הנחמ רעשיטסינויצ רעד ןיא טקרַאטשרַאפ ןבָאה ,גנורינער רעשיל

 ןענייז רעוט-"םולש-תירב , יד .גנוריצנערעפיד ןופ סעצָארּפ םעד

 ןעוועג ךישממ ןבָאה ןוא ןקָארשענרעביא ןוא טלעמוטעצ ןרָאװעג

 'רַאפ עכעלרעפענ וליפא ןוא עפעלדעש טפָא ,ןעגנואימַאב ערעייז

 .רד טעטיזרעװינוא רעמילשורי רעד ןופ רעלצנַאק רעד .םזינויצ

 טימ ןעננולדנַאהרַאפ עמייהענ ןריפ ןביוהעננָא טָאה סעגגאמ .ל .י

 ןשיטירב-שיבַארַא םעד טימ ןוא רעייטשרָאֿפ עשיבַארַא .עסיוועג

 ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,יבליפ רעלטימדַאפ

 -רעד ןייז ןיא ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ףיוא טכיצרַאפ ןלעיציפָא

 םעיינ םוצ טעטיזרעווינוא רעמילשורי רעד ףיוא עדער-סגנונעפע

 סענגַאמ .רד טָאה ,ןשינעעשענ עקיטולב יד ךָאנ ךיילג ,רָאי-לוש

 םיוא עסיורג ַא ןפורעגנסיורַא ןבָאה סָאװ ,ןעננוניימ טגָאזענסױרַא

 -ערבעה יד .בושי ןצנַאג םייב ייס ןוא רערעהוצ יד ייב ייס גנוגער

 ףרַאש טָאה ,שארב "רבד  ןשיטסילַאיצָאס ןטימ ,עסערּפ עשיא
 "עד ןייז טגנַאלרַאפ טָאה ימואלה דעו רעד ןוא ן'סענגַאמ טריקַאטַא

 טייצ רעבלעז רעד ןיא .גנוטייל-סטעטיזרעווינוא רעד ןופ עיסימ

 תירב  ןֹופ ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןטלַאהעג רעבוב ןיטרַאמ .רד טָאה

 ןלַאנַאיצַאניב ַא ןופ טסייג ןיא ןטַארעּפער דנַאלשטייד ןיא "םולש

 ,ןטסינויצ עשטייד יד ןופ ןַאנרָא רעד ןוא .,עניטסעלַאּפ ןיא טַאטש

 ,ןציטָאנ ןוא ןעלקיטרַא טקורדעג רדסכ טָאה ,"יושדנור עשידײ יד

 -ולָאּפ ןופ ןּפיצנירּפטנורג יד טרינענ קידנעטשלופ ןבָאה עכלעוו

 -יזרעווינוא רעמילשורי רעד ןופ רַאקעטַאילביב רעד .םזינויצ ןשיט

 -מַאאב-דוסיה-ןרק רעד ןוא ןאמגרעב ָאנוה .רד ,קעטָאילביב-סטעט

 םוצ סעיסנעטערּפ טימ ןטערטענפיוא ןענייז ןהכ סנַאה .רד רעט
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 קינייוו וצ ,גנוניימ רעייז טיול ,זיא ןעמ סָאװ ,םזינויצ ןוא בושי

 תונעמו תונעט ערעייז רַאפ טייצ ערעסעכ ןייק .רעבַארַא יד ברקמ

 עשינַארט יד דָארג יוװ ,ןענופעו טשינ טייל-"םולש-תירב יד ןבָאה

 טָאה ןרָאצ ןוא רעצ טימ !ןשינעעשעגיטסוניוא יד ךָאנ הרצ תע

 ףיוא טקוקעגנ החנחמ עשיטסינויצ יד ןוא בושי רעקיניזטסוווַאב רעד

 -עטניא עשיטסינויצ עּפורג ַא ןופ ?יּפש ןשיטילַאּפ ןקידהנושמ םעד
 "עטשטפירש ,רערעל ןזיולב טציא זיב קידנעייז סָאװ ,ןטסילאוטקעל

 ,רעקיטערָאעט עקיטסייג םתס ןֹוא ןרַאקעטָאילביב ,ןפָאזָאליפ ,רעל
 טָאה'ס רעכלעוו וצ ,קיטילָאּפ ןכַאמ ןעמונעג גנילצולּפ ךיז ייז ןבָאה |

 זיא שיטסירעטקַארַאכ .טנַאלַאט ייס ןוא טומ ייס טלעפעג ירמנל ייז

 ךיז ןבָאה ןגָאלָאעדיא-"םולשיתירב , יד סָאװ ,טקַאפ רעד ןעוועג

 :אוטקעלעטניא עשיאעפַארייאברעמ ןופ םטריטורקער עֶלַא טעמכ

 יימ א ויולב ןעווענ זיא םזינויצ רעד עכלעוו רַאפ ,ןזיירק-ןטסיל

 -תירב , רעשיטילָאּפ רעד .ףירנַאב רעשיטע-קיטסייג רעטקַארטסבַא

 עג ךיוא רָאנ קידהנושמ רָאנ טשינ ןעוועג רעבָא זיא ליּפש-"םולש
 הנחמ עשיטסינויצ יד .ץוח יפלכ ייס ןוא םינּפ יפלכ ייס ,ךעלרעפ

 ןבָאה סָאװ ,תונויסנ ערעטיב ןופ הפוקת א טבעלעגרעביא טָאה

 יד .םזינויצ םענופ דיתע ןיא ןביולג ןוא טומ ךס ַא טגנַאלרַאפ

 יד ןקרַאטשרַאֿפ וצ ןעוועג לולע זיא עדנַאנַאּפָארּפ-"םולש-תירב ,

 "רעדיוו םעד ןכַאװשוצּפָא טימרעד ןֹוא ןעגנומיטש עשיטסיטעפעד

 עיצקַא יד טָאה רעבַארַא יד ייב .גנוגעװַאב רעד ןֹופ חוכ-סדנַאטש
 טלַאה םזינויצ רעד זַא ,קורדנייא םעד ןפַאשעג "םולש תירב, ןופ
 רעטסעפ ןייא ךָאנ גונעג זיא'ס זַא ןוא םויק ןייז ןופ ףוס םייב ןיוש

 רעד טָאה ןפואה הזב .ןרידיווקיפ וצ ירמנל םיא ידכב ,סיוטש

 יד רעבַארַא יד ייב ןקרַאטשרַאֿפ טנַאקעג םזיפיצַאּפ-"םולש-תירב ,|

 .דנַאטשפיױוא ןשידייײטנַא ןקיטולב םעיינ ַא רַאפ גנומיטש

 -נָא רעשיטסינויצ רעד ןופ לייט רעסיודג ַא ךיוא זיא ,רעדייל
 . ןיא סָאד .טסייג-"םולש-תירב , םענופ ןרָאװענ טסולפנייאַאב גנוריפ -

 .,טסינויצ עשטייד יד ייב רָאנ טשינ קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טלוב

  טָאה ,טילבועזָאר .ם ,עוויטוקעזקע רעד ןיא רעייטשרָאפ סנעמעוו
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 ,גנורעלקרעד עשירענגעקיטַאטשגריי ַא ןבענעגּפָא 1926 ראי ןיא ךָאנ
 טקריװעגסיוא ךיז טָאה ןזיירק-עוויטוקעזקע עטסכעה יד ןיא ךיוא

 גנוציו רעד ףיוא .עיגָאלָאעדיא "םולש-תירב , רעד ןופ העמשה יד

 ,(1990 טסוניוא) ןילרעֶב ןיא טעטימָאקיסנַאיצקא ןשיטסינויצ ןופ

 ןוא עיצאראלקעדירופלאב יד, :טרעלקרעד ןַאמצײװ ,זערפ םסָאה

 רעשידיי ַא ףיוא טכער ַא ןבענעג זיולב זנוא ןבָאה טאדנַאמ רעד

 "ץרא טלָאװ .טַאטשנדיי ַא ףיוא טשינ רעבָא ,עניטסעלַאּפ ןיא םייה

 א ןנעו ןדער טנַאקעג רימ ןטלָאװ ,דנַאל קידייל א ןעוועג לארשי

 א ןייז ףראד ?יצ רעזנוא .הכולמ רעשידיי ַא ןוא טייהרעמ רעשידיי

 ןפורענסיױרַא טָאה גנורעלקרעד עקיזָאד יד ".טַאטש רעלַאנָאיצַאנדיב

 טָאה ןאמצייו .רד .ןטסעטָארּפ ןופ םערוטש א ננוציז רעד ףיוא

 ךיוא ךיז טָאה טייהרעמ-.ק .א יד ,עיסימעד טימ טָארדעג ףיורעד

 ןטעבענ טָאה יז ןוא ןצנעװקעסנַאק יד רַאפ ןקָארשרעד לָאמסָאד

 יד .ננוטייל רעד ןופ שארב ןביילב רעטייוו לָאז רע זַא ,ןע'נַאמצייוו

 ריא ןענופעג טָאה סָאװ ,קיטילָאּפעיצַאנניזער עקידרדפכ עקיזָאד

 טוס5 טָאה ,גנורעלקרעד רענילרעב רעטנַאמרעד רעד ןיא קורדסיוא

 גנורעלקרעד רענילרעב רעד ךָאנ םישדח ייווצ ,ןפלָאהענ טשינרָאג

 טָאה ןַאצמײװ .ףפָארּפ ןוא ?ךובסייו, סדליפסַאּפ ןענישרעד זיא

 ,ןרינָאיסימעד ,טסעטָארּפ םוצ טזומענ

 "ויצ רעד ןיא רעבָא זיא ןצנעדנעט-"םולש-תירב , יד ןנעק

 יד ןסקאוועג רעקיטכעמ ןוא רעקרַאטש ץְלַא גנוגעװַאב רעשיטסינ

 .םיוא םוצ טמוק יז .גנומערטש עשירעלטאטשבדײ ,עלענַאשיציזַאּפָא

 עטרעפ יד .ןעגנוטכיר עלַא ןופ ןעיײטרַאּפ עשיטסינויצ יד ייב קורד
 ;ארּפ ןיא (ריהצה) סינויזיורה סםיגטצה תירב ןופ ץנערעפנָאק
 םעד ןופ חוכ ןקידנסקאוו םעד טרירטסנַאמעד טָאה(1930 רֶאי ןיא)

 ךיז ןבָאה קיטייצכיילג רעבָא .גנוגעװַאב-סקלָאפ ַא סלַא םזינָאיזיוװערי

 רעד ןיא ןצַאזננעק ןוא תוריתס עכעלרעניא יד טקעלּפטנַא ךיוא

 ןבָאה ןטאנעלעד יד ןופ לייט א ,אפונ גנוגעװַאב רעשיטסינאיזיוװער

 ינַאנרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןטערטסױרַא לָאז'מ ןַא ,טגנַאלראפ
 ןיא ןאטסָארג ריאמ ,עשירעלטַאאטשנדיי ,עיינ ַא ןפַאש ןוא עיצַאז
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 -ַאזינָאלָאק יד ירמגל ןכערברעטנוא וצ גַאלשרָאפ ַא טימ ןעמוקעג
 טעוװ טכַאמ-רָאטַאדנַאמ יד זיב ,לארשידץרא ןיא טעברַא עשירָאט

 ןשיווצ ,ןעננורעדָאפ עשיטסינויצ עטסקיטכיוו יד ףיוא ןעמיטשוצ

 סולשַאב ַא ןעוועג ןזיא ,סעיצולָאזער ענעמונעגנָא ,נָארּפ ןיא ,יד

 .ףנעג ןוא ןָאדנַאל ןיא טייקיטעט עשיטילָאּפ ענענייא ןַא ןביוהוצנָא

 ,ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ ערעדנַא ןיא ךיוא זיא ,טנַאזעג יו
 -נדירפוצמוא יד ןסקאוועג ,עקניל יד ןיא ייס ןוא עטכער יד ןיא ייס

 -עזקע רעד ןופ קיטקַאט רעשיטילַאּפ רעשידעבעגכָאנ רעד טימ טייק

 ירַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעמיטש ןרעה טזָאלעג טפָא ךיז ןבָאה'ס .עוויטוק

 יד טיֹול ,עיניל עשיטילָאּפ ענעטלַאהעגסיוא ןוא עטסעפ ַא טננַאל

 .םזינויצ ןשירעלטַאטשנדיי ןופ ןּפיצנירּפ

 -ער ןֹוא "םולש תירב , ןופ ,ןרענַאל עמערטסקע עדייב ןשיווצ

 נַאנרֶא רעד ןופ ןינבו ןינמ בור רעד ןענאטשעגנ זיא םזינָאיזיװ

 ןטסיוויצ ענײמעגלַא ענעפורעג יױזַא יד ,הנחמ רעשיטסינויצ רעטריז
 :שינעעשעג-טסוגיוא עקיטולב יד טניז ךיז ןבָאה ייז .יחרזמ ןוא

 ייב רעבָא ,קיטירק סיקסניטָאבַאשז טימ טריזירַאדילַאס רעמ ץלַא

 טַאהעג ארומ ייז ןבָאה ןעננומיטשּפָא ןוא סעיזיצעד עשיטילַאּפ עלַא

 -ַאֹּפ ןוא ןכעלנעזרעּפ םעד ןיא םייונש עלַאקידַאר טימ ןריקיזיר וצ

 ײדַאר יד .גנוטייפ רעשיטסינויצ רעד ןופ ?לעטשנעמאזוצ ןשיטיל

 יד ךָאנ .העפשה עקילָאמַא רעייז ןריולרַאפ ןבָאה ןטסיגויצ עלַאק

 ;טעברַאוצטימ ןסָאלשַאב ייז ןופ לייט ַא טָאה ןשינעעשענ-טסוגיוא

 זיא ,םזינויצ ןלַאקידַאר ןופ גנינעװַאב יד ,עוויטוקעזקע רעד טימ

 םניא ,ײטרַאּפ עטריזינַאנרָא ,ענעסָאלשעג ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק

 "יימ עסיורג ַא טשרעהעג טָאה ?ןטסינויצ עלַאקידַאר ןופ דנַאברַאפ ,

 רעד וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה עטקיסעמענ יד ,טייקנדישרַאפסגנונ

 ;ענייז עלענָאיציזָאּפָא רעמ יד ןוא ,גנוטכיר-עוויטוקעזקע רעלעיציפָא

 ןעועג ךיוא זיא עטצעל יד ןשיווצ ,ןטסינָאיזיװער יד וצ קעװַא

 ןיא טקילײטַאב ןיוש ךיז טָאה רעכלעוו ,רעקירטש טרעבָאר .זניא

 ידַאר ןופ דנַאברַאפ , רעד .ץנערעפנָאק-ןטסינָאיזיװער רעגארּפ רעד

 - ,ןלַאפעצ ,1931 רֶאי ןיא ,ףוסל ךיז זיא "ןטסינויצ עלַאק
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 'עברַא עשיטסינויצ יד ןעגנַאגעג ןענייז געוו םענעגייא רעייז

 ןוא ןעננוטאטפיוא-םולש-תירב יד ייס עכלעוו ןיא ,ןעײטרַאֿפ-רעט

 -ֹּמִא ןקרַאטש ַא ןענופעג ןבָאה ןעגנוזָאל עשירעלטַאטשנדיי יד ייס

 םזינויצ ןקניל ןופ ןעייר יד ןיא ךיז טָאה קיטייצכיילג רעבָא ,גנַאלק

 עשיטסינַאיזיװעדײטנַא ענעכַארּפשעגסױא ןַא טריזילַאטסירקסיױא

 ,עשיטיִלַאּפ יד טפמעקַאב ךעלטפַאשנדייל טָאה עכלעוו ,ץנעדנעט
 .םזינָאיזיוער םענופ ןעגנוסַאטּפוא עשירעטילימ ןוא עלַאיצַאס

 ןגנעק םוטנדיי-טלעוו םענופ גנוגעװַאב-טסעטָארּפ עקיטכעמ יד

 -עג דנַאלננע ןיא טָאה ,ךובסייוו, ס'דליפסאּפ ןוא גנוסילש-הילע

 רעד ,ןיװדלַאב ןבָאה "סמייט , ןיא .קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמ
 טכעלטנפערַאפ רענעמסטאטש עשיטירב ערעדנַא ןוא רעימערּפ ,וועג

 -םיוא ףרַאש זיא טורָאשוד דיָאֹל .ןעננורעלקרעד עשיטסינויצדָארּפ
 . ןכעלטנפע ןייז טָאה ןוא "ךובסייו, ס'דליפסַאּפ ןגעק ןטערטעג
 םעד טימ ןלעוװ רימ , :רעטרעוו עקידנגלָאפ טימ טקידנערַאפ ווירב
 א ךיז ןופ ןסױטשּפָא ןלעװ רימ רעבָא ,רעבַארַא יד ןעניוועג טשינ
 -רע ךָאנ ןוא .חוכ ןשירעפעש ןסיורג ַא ךָאנ טציזַאב סָאװ ,קלָאפ
 תעב ."!ןעמָאנ ןשילגנע םעד ןקעדַאב דנַאש טימ ןלעװ רימ- ,רעג
 מעווָאנ) זיוה-רעטנוא רענָאדנָאל ןיא עטַאבעד-עניטסעלַאּפ רעד
 -רעה ,שזרָאשזד דיִאְל ייז ןשיווצ ,רענדער ךס ַא ןענייז (1980 רעב
 טימ ןטערטעגפיוא ,דלישטָאר סמעשזד ,ירעמע ,לעוימעס טרעב

 -ייו ןיא ןלַאװךָאנ יד תעב .םזינויצ םעד תבוטל ןעגנורעלקרעד |
 ַא טימ ןפמעק וצ טַָאהענ טַאדידנַאק-רָאבײל רעד טָאה לּפעשט
 -ער רענָאדנַאל יד ןיא .רעלייוו עשידיי יד דצמ עיציזָאּפָא רעקרַאטש
 דרָאל םעד ןפרווורָאפ ערעווש טכַאמענ ןעמ טָאה ןזיירק סגנוריג
 "עג ןענייז עכלעוו ,סליש .רד רעטערטרַאפלעטש ןייז ןוא דליפסַאּפ
 .וערּפ ,ןעמַאנסָאמ עשיטסינויצײטנַא יד ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןעוו
 -סינויצ ןופ גנולעטש עלענָאיציזָאּפָא יד ןוא עיסימעד ס'נַאמצייוו
 רעד ןופ קורד ןרעטנוא .גנוקריוו ןָא ןבילבעג טשינ ןענייז .ק .א ןשיט
 -ענ ןעוועג גנורינער עשילננע יד זיא ,גנונעװַאב-טסעטָארּפ רעשיריי
 -עזקע רעשיטסינויצ רעד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ ןביוהוצנָא ןעגנוווצ
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 "ימ ףניפ דנַאלגנע רצמ טריפעג ןבָאה ןעגנולדנַאהרַאפ יד .עוויטוק

 רעד ןופ ןוא ,שארב ןָאסרעדנעה רעטסינימ-ןרעסיוא ןטימ ןרָאטסינ

 ,"ץנענַא רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ ףניפ טייז רעשיטסינויצ

 -ָאדקַאמ טָאה 1921 רַאוובעפ ביֹוהנֶא .שארב ןע'נַאמצייו ,.רד טימ

 ןכלעוו ןיא ,ווירב ןלעיציפא ןא ןענַאמצייװ .רד טקישענוצ דלַאנ

 ."ךובסייוו, םענופ תורזנ עסיוועג ןייז וצ ?טבמ טימַאב ףךיז טָאה רע

 רעטשרע רעד ןרָאװעג ןסָאלשענּפָא זיא ווירב ןקיזָאד םעד טימ

 !ביוהנֶא טפרַאדעג ךיז טָאה סע ןוא ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןופ לייט

 רעייטשרָאפ יד טימ ןעמַאזוצ ןיוש לָאמסָאד .ל?ייט רעטייווצ רעד

 ץנערעפנָאק א טנַאלּפענ טָאה'מ .רעבַארַא עקידלארשי-ץרא יד ןופ

 .רד טָאה קעווצ ןקיזָאד םעד וצ ."שיט ןדנור, םענעפורעג ױזַא ןופ

 ןייז ןגיוצעגקירוצ ףירב סדלַאנָאדקַאמ ךָאנ טָאה רעכלעוו ,ןַאמצייוו

 זיא'ס רעבָא .1981 גנילירפ ןיא ?ארשידץרא טכוזַאב ,עיסימעד

 ייב ןבילבעג ןענייז רעבַארַא יד ?ייוו ,ןרָאװעג טשינרָאג ןופרעד

 | .גנלעטש רעשיטסינויצ-יטנַא רעמערטסקע רעייז

 ךיז ןבָאה גנוריגער רעשילננע רעד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ יד

 ,ןטַאטלוזער עוויטיזָאּפ םוש ןייק וצ קידנעננערב טשינ ,ןגיוצראפ

 ערַאבטלַאהמוא יד ןרָאװעג טלוב זיא סערגנַאק ןט-17 םעד ברעי

 ןיא ןעגנומיטש עלענָאיציזָאּפָא יד ,גנוטייל סנַאמצייוו .רד ןופ ענַאל .

 ,יקסּפיל וליפא .ןסקַאװעג רדסכ ןענייז הנחמ רעשיטסינויצ רעד

 ,יא ןבירשעג טָאה ,רענַאקירעמַא עיירטדןַאמצייוו יד ןופ רעריפ רעד

 ונימ ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןסייררעביא לָאז'מ זַא ,ןַאגרָא-עסערּפ ןייז

 יד ,ןטַארַאֿפ זנוא טָאה דנַאלננע ?ייוו ,גנוריגער רעשילננע רעד

 ועגנֹוציז יד ףיוא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג קרַאטש זיא עיציזָאּפָא

 רַאונַאי ןיא ןוא 1980 רעבמעווָאנ ןיא ,טעטימָאק-סנַאיצקַא ןֹופ

 ןוא גנוריפ סנַאמצייוו .רד טריקיטירק ףרַאש רעייז טָאה'פס ,1

 טָאה עכלעוו ,עיסימָאק עשיטילָאּפ ערעדנוזַאב ַא טלייוועג טָאה/

 טייקיטעט עשיטילָאּפ יד ןרילָארטנַאק יונעג ןָא טציא ןופ טפרַאדעג

 רעייז ַא ןרָאװעג זיא ענַאל עלעיצנַאניפ יד ךיוא .טנעדיזערּפ םענופ

 יקילנמוא ןַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ץנעגַא עשידיי יד .עשיטירק

 ,טפלעה רעשיטסינויצ-טשינ רעד ןֹופ רעריפ-טּפיוה יד .העש רעכעֿפ

490 



 "רַאמ) ,ןברָאטשעג דלַאב ןענייז טעשטלעמ דרָאל ןוא לאשרַאמ יאול

 ,(1920 רעבמעצעד ןיא טעשטלעמ ,1929 רעבמעטּפעס ןיא לַאש

 רעקידלַאװעג א ןעמוקענרָאפ עקירעמַא ןיא ןיא 1980 טסברַאה ןיא

 ןשידיי ןופ לייט ןסיורג א טריניאור טָאה רעכלעוו ,ךארק-ץנאניפ

 -סעלַאּפ םייב ןפורענּפָא טכעלש רעייז ךיז טָאה סָאד .דנאטשלטימ

 ןעננוװצעג ןעוועג זיא עוויטוקעזקע עשיטסינויצ יד .וויירד רעניט

 עריא ןומ לייט ַא ןגָאזוצּפָא ןוא טעשזדוב םעד ןריצודער וצ קרַאטש

 -ןדירפוצמוא עסיורג ַא ןפורעגסיױרַא רעדיוו טָאה סָאד .עטמַאאב

 ןיא ןכָארבעגנעמאזוצ ןזיא ןטייקירעוװש עלעיצנַאניפ בילוצ .םייק

 רעשיטסינויצ-שינַאקירעמַא רעד ןופ גנוטייל-יקספיל יד עקירעמַא

 ריא ףיוא ןוא ,ןענאמצייוו .רד טציטשענ טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאנרָא

 ,ןטסיאיידנארב ןופ גנוטייל עשינַאמצייוו-יטנַא ןַא ןעמוקעג זיא טרָא

 "עג ןבָאה ,"יסחרזמ , ןיא ןוא י'חטבל תע, רעשיליוּפ רעד ןיא ךיוא

 תפיסא רעד וצ ןלַאװ יד .ןעננוטכיר עשינַאמצייוװ-יטנַא יד טניז

 :שיטסינויצ ןטי17 םוצ ןלַאװ יד ןוא (1921 רַאונַאי ןיא) םירחבנה

 ,עיציזָאּפָא רעד ןופ ןוחצנ ןקרַאטש ַא טגנערכעג ןבָאה ,סעדננָאק

 ךײר ןָאעל ריד

 רעקירָאי-גנאל רעד

 רעריפ .שששיטסינויצ

 עיצילַאג ןץא



 סערגנַאק רעשיטסיעיצ רעטנעצעבײז רעד (1

 | לעוַאב ןיא 0

 ןיא ,לעזַאב ןיא ןעמוקענרָאפ ןיא סעדגנַאק רעטנעצעביז רעד

 -ָאיצקַארפ ןייז ,1981 ילוי 18 ןוא ינוי 80 םעד ןשיוװצ טייצ רעד

 -ויצ עניימענלַא 84 ;רעקידנגלַאפ ןעוועג זיא לעטשנעמַאזוצ רעלעג

 98 ,ןטסינאיזיװער 82 ,ןטַאנעלעד-רעטעברא עקניל 78 ,ןטסינ

 "עלעד עשיטסיגָאיזיװער ןופ לֶָאצ יד ,ןלַאקידַאר 8 ןוא "םייחרזמ,

 -ערגרַאפ קיכַאפיירד סערגנַאק ןטנעצכעז םעד טניז ךיז טָאה ןטַאנ

 םערגנַאק ןפיוא טעדנירגעג ןבאה ןטסינויצ עניײמעגלַא יד .טרעס |

 ;ןּפורג ייווצ ןופ ןענַאטשַאב זיא רעכלעוו ,דנַאברַאפ ןרעדנוזַאב ַא

 עלעד עשטייד ןוא עשילגנע 28 ןופ עּפורג-א עיירט-ןַאמצייוו יד

 יצרַאװש .י .רד טימ עּפורג-ב יד ןוא שארב רעדיא ,רד טימ ןטַאג

 ירַאפ טָאה ןוא ןטַאנעלעד 60 טלייצענ טָאה עכלעוו ,שארב טרַאב

 ,קיטילָאּפ רעשיטסינויצ רעקיטציאדזיב רעד ןיא גנורעדנע ןַא טגנַאל

 "עפער ,עדער-סגנונעפערעד רעכעלרעייפ סװָאלַאקָאס ..1 ךָאנ

 רע ,עיצַאזינָאלָאק .רעקידלארשידץרא רעד ןנעוו ןיּפור .ַא .רד טריר
 םוידיזערּפ-סערגנָאק םעניא .טכירַאב ס'נָאסּפמיס ףרַאש טריקיטירק

 ןופ רעייטשרָאּפ יד ןוא רעציזרָאפ סְלַא ןיקצָאמ .ל :טלייוועג ןרעוו

 -יִלֲאֹּפ םֹוצ .רעציזרָאּפ-עציװ סלַא ,ןעגנוריּפורג ןוא סעיצקַארּפ עלַא
 ןַאמצייװ .עדער עקידהעשידק ַא ןַאמצײװ .ּפָארּפ טלַאה טכירַאב ןשיט

 ,םעד טימ רקיעב סעיציזָאּפ ערעזנוא ןופ טייקכַאװש יד טרעלקרעד

 ןינב םייב ויטקַא ןעוועג קינייו וצ זיא קלאפ עשידיי סָאד סָאװ

 רַאפ טייקכעלגעמ יד טציא זנוא טיג ווירב סדלַאנָאדקַאמ .ץראה
 "ינער רעשילגנע רעד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ עקיטסניג עקידרעטייוו

 טימ טעברַאטימ רעכעלדירפ ַא וצ :נעװ ַא ןעניפעג ןזומ רימ ,גנור

 ןגעוו ךעלריפסיוא ןַאד טרורעּפער יקצעדָארב .ּפָארּפ .רעבַארַא יד

 ןוא ס'נַאמצייו .ךָאנ .גנוריגער רעשילגנע רעד טימ ןתמו אשמ םעד

 -עפער עקידרעטייוו רָאפ ןעמוק ןטכירַאב עשיטילָאּפ סיקצעדָארב
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 ,רוסיח ןרק ןנעוו עטסוגאס.רד .ל,ק0 .ק ןגעוו שץטשיסוט .4 .6 ;ןסַאר

 טָארַאזאלרַא .רד ,ןגשרפ עלענאיצאזינשאנרא ןנעװ טילבנצוַאר .פ

 יעניטסעלאפ םעד ראמ ןעלטיט טאניפ ןופ גנופטשאב רעד ןגעוו

 סע רעכלעוו ןיא ,עטַאבער לארעבעג יד רָאְפ טמוק ןַאד .יובפיוא

 ןוירוג ןב .ד .ןעננוריּפורנ עֶלַא ןופ רעייטשרָאפ יד ךיז ןקילײטַאב

 עכלעוו ,טכַאמ-רָאטַאדנַאמ רעד ןופ םישזער םעד ףרַאש טריקיטירק

 לארשייץרא ןיא םייח רעשידיי רעד ןופ יובפיוא םעד טריטָאבַאס

 -ףמאק ערעייז ןוא ןטסינַאיזיװער יד ןגעק ךיוא טריזימעלָאּפ רע

 ןבעג ןופ סערננָאק רעד זַא ,טרעלקרעד יטטניטאבַאטז באז ,ןדָאטעמ

 וירב-דלַאנַאדקַאמ רעד ןָאק יצ (1 ;ןגַארפ ייוצ ףיוא הבושת ַא

 רעד טימ ןתמו אשמס ןקידרעטייוו ַא רַאט סיזַאב עקידננונעג ַא ןייז |

 רעד ףיוא ?םזינויצ ןופ ליצ רעד זיא סָאװ (2 ,גנורינער רעשילגנע

 א ןרעטייוצ רעד ףיוא ,ןיינ :הכושת יד ןיא ענַארפ רעטשרע

 -אבאשז טקידנערַאפ עדער ןייז ,לארשידץרא ןיא טייחרעמ עשידיי

 -נדיי םענופ טסייג ןיא "ןימאמ ינא, ןשיטעטַאּפ א טימ יקטניט

 ערעייז ןוא ןטסינָאיזיװער יד ןגעק טױער טטשיסוא .מ .מ ,טַאטש
 רעד ןשיוװצ טעברַא רעייז טרעדנווװַאב רע םנה ,ןדָאטעמ-עיצַאטינַא
 עשיטילַאּפ א ןיא עדער סנאמצייו זַא ,טנאז סיובנירג .י ,םנגוי
 ןגעק רע טריוימעלַאּפ ןַאד .קעוַא טייג סָאוװ ,גיהנמ א ןופ האווצ

 טלאה ןטסינַאיזיװער יד ןגעק עדער עפרַאש ַא .ןטסינָאיזיװער יד

 יד טימ ןטסינאיזיװער יד טכיילנרַאפ רע תעב .רעסָאל לרעב ךיוא

 יד ןשיוװצ סיוטשנעמאזוצ רעשימרוטש ַא רֵאֿפ טמוק ,ןטסירעלטיה

 ײיװ ףרַאש טריקיטירק ןייטשברַאּפ .ח .עקניל יד ןוא ןטסינָאיזיוװער
 טייהרעמ רעשידיי ַא רַאפ פמַאק םעד טגנַאלרַאפ ןוא הטיש ס'נַאמצ
 -צייוו .זערּפ םוצ ןעיורטרַאפ ןבָאה רימ :טנָאז ןאהט .י .רד .י"א ןיא
 ןָא קיטילָאּפ א ןריפ ןזומ ןלעוװ רימ זַא ,ךעלנעמ זיא'ס רעבָא ,ןַאמ

 .ר ,ןענַאמצייוו ןָא גנוטייל ַא קיטיונ זיא קעווצ םעד וצ ,דנַאלגנע
 -געמולב .ס ,ןעגנוריפסיוא סיקסניטָאבַאשז טציטשרעטנוא םייהטכיל
 יָאלרא םײח .רד .גנוריפ עשיטילַאּפ סנַאמצייו טקידייטרַאֿפ רלעפ
 טריזילַאנא רע רעכלעוו ןיא ,עדער עכעלריפסיוא ןַא טלַאה טָארַאז
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 עגייז ,קיטילָאּפ-טלעװ רעד ןיא ןוא י"א ןיא םזינויצ םענופ עגַאל יד

 -ַאב עשיטסינויצ יד זַא ,ןזיוװַאב ןבָאה ןעגנוריפסיוא עלופסטלאהניא

 -נעלַאט א ןענופענ רעריפ-רעטעברא ןגנוי םעד ןיא טָאה גנוגעוו

 סנַאמצייוו זַא ,טלַאה זײט ןעפיטס ,רעקיטילָאּפ ןטסנרע ןוא ןטריט
 ןוא דליפסַאּפ זַא ,טגָאז זייוו ,רד תעב .,ןכָארבעגנעמַאזוצ זיא הטיש

 םענופ םיאנוש-םד ןענייז ײטרַאּפ-רעטעברַא רעד ןופ םירבח ענייז

 יבצ ירוא ,עקניל יד טימ סענעצס עשימרוטש וצ טמוק ,םזינויצ

 -ץרא ןיא ענַאל עכעלרעפעג יד טרעדליש (טסינָאיזיװער)} גרעבנירג

 םענופ טייקנדירפוצטסבלעז רעד ןנעק טריטסעטָארּפ ןוא לאיושי

 ירַא טשינ טציא לָאז'מ זַא ,טנרָאװ ןַאמדלָאג םוזג ,רד ,סערגנָאק

 .-טנַא ןַא וצ םזַאיזוטנע ןשילגנעדָארּפ ןקילָאמַא םעד ןופ ןייגרעב
 ,(תורחאתה) רעװָאקַאטרַאט .א ,רד .געוו ןעמערטסקע ןטצעזעגנגעק

 רעשיטירק רעד ןופ געווסיוא ןַא ןענופעג ל2 םדוק זומ'מ זַא ,טלַאה
 ,טעברַא:עיצַאזינָאלָאק יד ןייז וצ ךישממ ידכב ,ענַאל רעלעיצנַאניפ

 ,םזינויצ םעניא םזיטעפעד םעד ןגעק ףרַאש טדער שלרעב .מ ברה

 ַא ןפַאש זומ'מ ,תודחא וצ טפור (עקירעמַא) גרעבדלָאג םהרבא
 "יטירק רעקירטש .ר .זניא ,ןעײטרַאּפ עלַא ןופ עיצילַאָאק עסיורג

 -ַאב ריא ןוא עוויטוקעזקע רעד ןופ םישזער םעד ףרַאש רעייז טריק

 ,עיטַארקַארויב-ןטמַא

 .עדער-תומשנ-תרכזה עכעלרעייפ ןייז טלַאה טָאלָאקַָאס םוזנ

 ,טעשטלעמ דרָאל ,לַאשרַאמ יאול .,רופלַאב ;םירטפנ יד טנַאמרעד רע

 ,יקסוועשילדָאּפ םהרבא ,רעשיפ ןמלז ,ךייר .ל .רד ,סיורטש ןתנ

 ןפיוא טכַאמ קורדנייא ןרעווש א .ערעדנַא ןוא רעלכעה סַאיליװ
 סָאװ ,תונברק יד ןופ עטסיל עגנַאל יד ןענעיילכרוד סָאד סערגנַאק

 -עפער ןַאד .1929 טסוגיוא ןיא ןשינעעשעג יד תעב ןלַאפעג ןענייז

 יד ןיא קלאפ ןשידיי םענופ ענַאל רעד ןנעוו םיובנירג קחצי טריר

 | | ,רעדנעל-תולנ

 םעניא ןרָאװעג טנַאקַאב זיא עטַאבעד-לַארענעג רעד תעב

 -צייוו .רד ,ןַאמצייװ .זערּפ טימ א"טי ןופ ויוורעטניא רעד סערגנָאק
 :טרעלקרעד ,רעײטשרָאפ-ַא"טי ןופ העדומ רעד טיול ,טָאה ןַאמ
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 ַא ןוֿפ טָאלוטֿטָאֿפ םעד רַאֿפ שינעדנעטשרַאֿפ ןייק טשינ ֿבָאװ ךיא

 סערגנַאק םעניא טָאה סָאד .'לארשי"ץרהא ןיא טייהרעמ רעשידיי

 ןופ טגנַאלרַאפ טָאה'מ ןוא גנוגערפיוא עקידלַאװעג ַא ןפורעגטיורַא

 טשינ טָאה רעפטנע סנַאמצייוו רעבָא .ןעננורעלקפיוא ןענַאמצייו

 רעמ ץלַא ןרָאװעג ןיא סערגנַאק םעניא גנומיטש יד ,טקידירפַאב

 תעב קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טלוב זיא סָאד ,עכעלטפַאשנדייל ַא

 יּפִא יד תעב רקיעב ןֹוא ןעגנולדנַאהרַאפ-סערגנַָאק עקידרעטייוו יד

 ירוטש א ךָאנ .סעיסימָאק יד ןופ סעיצולָאזער יד רעביא ןעננומיטש

 -עשיטסינָאיזיװער רעד ןרָאװעג ןפרָאװענּפָא ןיא עטַאבעד רעשימ

 -ַאב יד ןעײנַאב ֹוצ ןוא ץנענַא עטשימעג יד ןפַאשוצּפָא נַאלשרָאפ

 יד קיטייצכיילג ןיא עיצַאזינַאגרַא עשיטסינויצ יד ןזַא ,גנומיטש

 ,ץנענא עשיריי

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז ייז יו ,סענעצס-םערוטש עכלעזַא רעבָא

 טָאה'מ תעב ,סערננַאק ןטנעצעביז םענופ ננוציזיטכאנ רענעי ןיא

 דבע, ןנעװ גַאלשרָאפ ןשיטסינאיזיווער םעד רעכיא טמיטשענּפא

 -ענ טשינ טערגנַאק רעשיטסינויצ םוש ןייק ,ךיז טכוד ,טָאה "ליפ

 יד .סערגנַאק ןטסקעז ןפיוא גנומיטשּפָא-עדנַאגוא רעד טניז ןעעז

 -רעטייו םעד ןנעוו ןדײשטנַא טפרַאדעג טָאה גנומיטשּפא-ליצדנע

 טכענ ןוא געט עצנַאנ .טפַאשטנעדיזערּפ סנַאמצייוו ןֹופ לרוג ןקיד

 ייוודַאֿפ רעד ןופ נעווסיוא ןא טכוזעג עיסימָאק עשיטילַאּפ יד טָאה

 ,טנרָאװעג ןבָאה לארשי-ץרא ןופ סעמַארגעלעט .עיצַאוטיס רעטלק

 -רָאפ ןשיטסינָאיזיװער םעד ןעמענוצנָא ןגַאװ טשינ ךיז לָאז'מ זַא

 ףוסל ,דנאטשפיוא ןשיבארַא םעיינ ַא טימ טָארד סָאד לייוו ,גַאלש

 טאה ןוא ענובירט-סערננַאק רעד ףיוא ףיורא ןאמדלאג ,1 ,רר זיא

 :עיטימָאק רעשיטילַאּפ רעד ןופ ןנַאלשרָאפ עקידננלַאֿפ טנעיילעגראפ

 טנורעלקרעד-א"טי סנַאמציוװ .רד טרעיודאב סערננַאק רעד (1

 םעניא ןרָאװעג טרילומרָאפ זיא םזינויצ םענופ ליצדנע רעד (2

 ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא גַאלש-רָאפ רעטשרע רעד .םַארנָארּפ רעלעזַאב ;

 -ןַאמצייו יד טמיטשענ ןבָאה ןגעק .ןעמיטש 106 ןנעק 129 טימ

 -רָאפ רענעמונעגנָא רעד .םורטנעצ ןוא סקניל ןֹופ ןטַאנעלעד עיירט
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 יודטיצמוא טקידרדענסיוא ,םרָאפ רעטליױהרַאֿפ ַא ןיא ,טָאה נַאלש

 -ענ טקידיילרעד זיא םעד טימ .הטיש ןייז ןוא ןענַאמצייװ ,זערּפ

 .רד ןיפ טפַאשטנעדיזערּפ רעקידרעטייוו ַא ןופ טייקכעלנעמ יד ןרָאװ

 -ימַאק רעשיטילַאּפ רעד ןופ נַאלשרָאפ רעטייווצ רעד .,ןענַאמצייװ

 טדעװ ןַאד .טפַאשרענגעק רעדעי ןָא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עיס
 .-רַאפ רעכלעװו ,נַאלשרָאפ רעשיטסיגָאי װער רעד טמיטשענּפָא

 ערעפסָאמטַא יד .ןדרי ןופ ןטייז עדייב ףיוא טַאטשנדיי ַא טגנַאל
 ,רענדעדיַארּפ רעד .טנַאּפשעג דעייז ןרָאװעג זיא סערננָאק םעניא

 -ייז ,ןָאזלעגעצַאק לרעב ,רענדער-ארטנָאק רעד ןוא ןַאטסָארג ריאמ
 ףוסל .,ןטלומוט עשימרוטש ךרוד ןרָאװעג ןסירעגרעביא רדסכ ןענ

 ןיײגוצרעבירַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב 88 ןגעק ןעמיטש 191 טימ ןיא

 יד .גַאלשרָאפ ןשיטסינָאיזיװער םעד רעביא גנונעדרָא-גָאט רעד וצ

 -וא .ערעפסָאמטַא רעטילגעצ ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנומיטשּפָא

 טָאה גַאלשרָאפ ןשיטסינָאיזיװער םעד ןנעק ןעמיטש סניקשיס

 יסָארג תעב .םערוטש ןסיורג ַא ןטסינָאיזיװער יד ייב ןפורעגסיורַא
 -מוא ןעמוקעגרַאפ ןענייז ,גנומיטשּפָא רעד ךָאנ גנורעלקרעד סגַאמ

 ןעגנוזעג ויטַארטסנַאמעד ןבָאה עקניל יד .ןטלומוט עכעלביײרשַאב

 יד ןסירעגּפָארַא טָאה לעזַאב ןופ טסינָאיזיװער רעגנוי ַא ,"הוקתה ,

 לוטש ַא ףיוא קידנעייטש ,יקסניטָאבַאשז ,ןָאפ-סערגנָאק עסייוו-יולב

 יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ,עטרַאקךטַאנעלעד ןייז ןסירעצ טָאה
 ,"?!ביצקת ,ביצקת, קידנפור ,תוטורּפ ןפרָאװעג ןעמ טָאה עקניל

 ,טלפייווצרַאפ ןוא זָאלטכַאמ ןענַאטשעג זיא םוידיזערּפ-סערגנָאק סָאד

 ןיוש ןבָאה סערגנָאק םענופ ןעננולדנַאהרַאפ עקידרעטייוו יד

 -עג זיא'מ .גנוריסערעטניאראפ ערעדנוזַאב ןייק ןפורענסיױרַא טשינ

 טננַאל ךָאנ .לַאװ-װיטוקעזקע ןופ עגַארפ רעד ןיא ןוטרַאפ ןעוו

 -וקעזקע עיינ ַא ןרָאװעג טלייוװעג ףוס ?כ ףוס זיא ןעגנולדנאהרַאפ

 םוחג ןענַאטשעג זיא'ס רעכלעוו ןופ שארב ,ןענַאמצייװ ןָא עוויט

 .עיצַאזינַאגרֶא רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ סלַא טָאלָאקָאס

 -ָאיזיוער יד טמיטשעג וויטַארטסנַאמעד ןבָאה ןװָאלָאקָאס רַאפ

 יבנל טפַאשרענגעק רעייז ןכיירטשרעטנוא םעד טימ קידנליװ ,ןטסינ
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 םײװ .רד ;ןירַא ןענייז עוויטוקעזקע רעיינ רעד ןיא .ןַאמצייוו .פָארּפ

 רעמַא רעד ,רעסָאל לרעב ,יטבעדַארב גילעז .ּפָארּב ,וָארָאוַאלרא
 "יו -"הליענ רעד ןיא .ץיטשברַאפ לשעה ןוא ןַאמויו ?ט מע רענַאק

 רעקיטציאזיכ רעד ראפ ןענַאמצייוו 'פָארּפ טְטלָאטָשס .ג טקנַאר גנוצ

 ,עדער-סולש יד טלַאה טסצַאמ .7 .טעברַאטימ רעשירבח

 עשינַאמצייו א ןעווענ ךעלטנגייא ןיא עוויטוקעזקע עיינ יד

 יטַאב טשינ ריא ןיא ךיז ןבָאה ןטסינָאיזיוװער יד .ןענַאמצייוו ןָא

 רעפראש א טימ ריא ןנעק ןטערטענפיוא ךיילג ןענייז ןוא טקיל

 עיצקארפ רעשיטסינַאיזיװער רעד ןופ קיטקַאט יד .גנורעלקרעד
 רקיעב ןיא סָאד .ענעננולעג טשינ א ןעוועג ןיא סערגנַאק ןפיוא
 ןופ רעננעהנָא יד ןשיווצ םידונינ עכעלרעניא יד בילוצ ןעמוקענרָאפ
 "ערטסקע יד ןוא עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןביילברַאפ
 עשיטסינויצ עיינ א ןפאש וצ ןעוועג ןסָאלשטנַא ןענייז סָאװ ,ןטסימ

 | ,עיצַאזינַאגרָא
 ןופ גנוציז א ןעמוקענרָאפ זיא סערגנַאק ןשיטסינויצ ןכָאנ

 רעד ןופ ףיולרַאפ ןקידנצנעלג םעד יבנל .יצנעגַא רעשידײ, רעד

 ןופ גנוטַארַאב יד לָאמסָאד זיא ,ךיריצ ןיא גנולמַאזרַאפ רעטשרע
 ,גנוקריוו רעסיורג ַא ןָא ןוא סָאלב ןעוועג ?ץנענַא רעשידיי, רעד

 א "אזא

 0 יי -
 א יי : 1
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 ןוא םזיטימעסיטנַא - טלעוו ןופ סקווו רעד (2
 דנַאלשטיײר ןיא ןוחצנ ס'רעלטיה

 עשיטימעסיטנַא עקידנסקַאו רדסכ יד טָאה 1981 רָאי םעד טניז

 רעד .ןעמרָאפ עכעלרעפעגנ רָאג ןעמונעגנָא עּפָארייא ןיא עילַאװכ

 עשיטסישַאפ-שיטסיניווָאש יד ןוא סיזירק רעכעלטפַאשטריװ רערעווש

 ײטנַא רַאפ ןדָאב ןקיטסניג רעייז ַא ןפַאשעג ןבָאה ןעגנומערטש

 רעזָאלסטעברַא רעטלפייוצרַאפ רעד  ,ןעײטרַאּפ-םָארגָאּפ עשידיי

 יו ,ןענייז סָאװ ,ןדייייד ןגעק ןצעהפיוא טזָאלעג ךיז טָאה ןומה

 ,ןלױּפ ,דנַאלשטייד ןיא .?זאזעל ריעש רעטשרע רעד ןעוועג ,דימת

 -ןלב רָאפ ןעמוק .וװ .א .א ךיירטסע ,עטיל ,דנַאלנכירג ,עינעמור

 !עמענ ייז ןוא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ףיוא ןלַאפרעביא עקיט

 -ניא ןעגנוריגער יד ןזומ םוטעמוא .םָארנָאּפ ַא ןופ ןעמרָאפ ןָא טפָא

 שטשמָארגָאּפ יד חוכ ןשירעטילימ טימ ןביירטרַאפ ןוא ןרינעוורעט

 ,םעד בילוצ יװ ,ןדיי יד ןופ הבוט רעד בילוצ טייוו ױזַא טשינ ,סעק

 יד ןיא ןיזדילכ רעפרַאש ;ַא ןרָאװעג זיא םזיטימעסיטנַא רעד סָאװ
 / - .ןעַײטרַאּפ עלענָאיציזָאּפָא עסיוועג ןופ טנעה

 -רעלטיה רעד זיא סע וװ ,דנַאלשטײד ןופ ליּפשייב רעד = |
 סָאד ןשרעהַאב וצ םזיטימעסיטנַא םעד קנַאדַא ןעגנולעג ײטרַאּפ

 "נָא טקריוװעג טָאה ,טכַאמ-סגנוריגער יד ןרעבָארעד וצ ןוא דנַאֿל |

 יוגלג ןוא ןעגנוקנַאוװש ,םייונש עשיטילָאּפ עסיוועג ךָאנ .קידנקעטש

 ןיא ןעמונעגרעביא רעלטיה ףלָאדַא טָאה ,דנַאלשטייד ןיא םיל

 רעשטייד רעד ןופ טכַאמ עשירָאטַאטקיד עצנַאנ יד 1933 רַאורבעּפ

 -רַאַּפ עשירענגעק עּלַא טעטכינרַאפ קידנעטשלופ טָאה רע .הכולמ

 ימוא טימ .ךַאזטַאט ַא ןרָאװעג זיא "ךייר עטירד, סָאד ןוא ,ןעייט

 -יז עשיטסילַאיצַאס-לַאנָאיצַאנ יד ןבָאה טעטילַאטורב רעטרעהרעד

 עשטיײד סָאד .םַארגָארּפךדיי רעייז ןריזילַאער ןביוהעגנָא רעג

 ןריולרַאפ .עידעגַארט עקידלַאװעג ַא טבעלענרעביא טָאה סוטנדיי

 ינַאמע ןלופימ ,ןקירעי-150 א ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןעגנַאנעג ןענייז
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 יַצניֿפ יד ןיא ןרָאװעג ןפרַאוועגקירוצ רעדיוו זיא'מ ,ףמַאק-עיצַאּפיצ

 ,סָאטעג עכעלרעטלַאלטימ ערעט

 טשינ םוטנדיי עשטייד סָאד טָאה ,ענר רעטצעל רעד וצ זיב

 .חנכס רעשירעלטיה רעד ןופ טייקטטנרע רעד ןיא ןביולנ טלָאװעג
 זיולב ןריטיצ ָאֹד רימ ןלעוו ,ןטקסַאפ עכעלנע עקילָאצמוא יד ןופ

 -רַאֿפ ןוא רעטמיראב רעד טָאה 1931 רֶאי ןיא ךָאנ ;ליּפשייב ןייא

 טכַאלענסיוא רעבַאה .ּפָארּפ רעטרעלענ רעשטייד-שידיי רעכעלנעמ

 ,דנַאלשטייד ןיא ךוזַאב ןייז תעב טָאה רעכלעוו ,ןענַאמצייװ .פָארּפ

 !עָארדַאב ןוא ךיז ןרעטנענרעד סָאװ ,ןראפענ יד רַאפ םיא טנרָאװעג

 רעטעּפש רָאי ייווצ ,םוטנדיי ןעשיטייד םענופ םויק ןקידרעטייוו םעד

 ןעמוקענ ,טמירָארַאפ ןוא ןכָארנעצ קידנעטשלופ ,רעכבַאה ,פָארּפ זיא

 ,ןַאמצייוו .רד םייב ףליה ןכוז דנַאלסיוא ןייק

 'נאנ רעד ןיא ןפורענסיורַא טָאה םישזער רעשירעלטיה רעד

 ןטסעטָארּפ ןופ םערוטש ןכעלטפאשנדייל ַא טלעוו רעשידִיי רעצ

 "ארטסנאמעד ןוא ןענניטימױסַאמ ןעמוקענרָאפ ןענייז םוטעמוא

 ,תורוחס עשטייד יד ףיֹוא טָאקיִאב ַא טרימַאלקַארּפ טָאה'מ .סעיצ

 "רַאֿפ ןוא הנכס יד טצַאשענּפָא קיטכיר טָאה .םוטנדיי-טלעוו סָאד

 יד רָאנ טשינ ןטכינרַאפ וצ לולע זיא םזירעלטיה רעד זַא ,ןענַאטש

 ןכעלטפַאשטריוו ,ןשיטילָאּפךעלטכער םעד ךיוא רָאנ ,ןדיי עשטייד

 טימ ףמאק רעד ,רעדנעל עלַא ןיא ןדיי יד ןופ םויק ןכעלשטנעמ ןוא

 ,הפגמ א יו ,לענש ךיז טָאה סָאװ ,עינָאלָאעדיא רעשירעלטיה רעד

 ןעוועג זיא ,םיבֹושי עשידיי טימ רעדנעל עלַא רעביא טיײרּפשרַאפ

 עננַאל טניז טָאה .סָאװ ,קלָאפ עשידיי סָאד רעבָא .רערעווש א רעייז

 יױא ךעלקילנ טָאה ןוא םזימיטּפָא ןוא ןוחטב טימ טבעלעג תורוד

 לאמסאד ךיוא זיא ,רעקינייּפ ןוא םיאנוש ענייז עַּלַא טבעלעגרעב
 הנכס עשירעלטיה עקידארומ עיינ יד ןַא ,טנייצרעביא ףיט ןעוועג

 טנַאקעג טשינ ןוא טלָאװעג טשינ טָאה'מ .ןדניוװשרַאפ דלַאב טעוװ

 רוטלוק רעקירעי-רעטנזיוט ריא טימ טייחשטנעמ-טלעוו יד זַא ,ןביילג

 טעוװ ,קיטע רעכעלטסירק רעטלַא ריא טימ ןוא עיצַאזיליוװיצ ןוא

 !כעלקריווראפ ,הלילח ,ןלָאז םיחצור עשירעלטיה יד זַא ,ןזָאלוצ

 ..םוטנדיי םעד יבנל רענעלּפ עשירעדרעמ ערעייז
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 ןפמַאק עכעלרעניא עטפרַאשרַאפ - (63
 דרָאמ - ווָארָאזָאלרַא רעד ןוא םזינויצ םניא

 -נוא טייטש סערגנָאק ןט-18 ןוא ןט-17 םעד ןשיווצ טייצ .יד

 -עט-17 רעד .םזינויצ םעניא ןפמַאק עטפרַאשרַאפ ןופ ןכייצ ַא רעט

 זיא'ס ,הנחמ עשיטסינָאיזיוער יד טשיױטנַא ףיט טָאה סערגנָאק

 ,לארשי-ץרא ןיא טרפב ,ןטסימערטסקע יד ןופ העפשה יד ןסקאוועג

 ןבעגעגרעביא זיא ײטרַאּפ רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ גנוטייל יד ווו

 -יטסינאיזיוװער רעד ןופ ןלייט עסיורנ .ריאמ יחא אבא וצ ןרָאוװעג

 "יטסינויצ רעד ןופ ןטערטוצסיורַא ןסָאלשַאב ןבָאה גנונעוַאב רעש

 לָאמַא רעדיו טָאה יקסניטָאבַאשז באז ,עיצַאזינַאנרָא-טלעװ רעש

 רעשיטסינויצ רעקיגנעהּפָאמוא רעיינ ַא ןופ גנוזָאל יד ןפרָאוװענ

 ,םזינַאיזיװער ןופ טייהנייא יד ןעװעטַאר וצ ידכב .עיצַאזינַאגרָא

 רעד ןופ גנוציז ַא ,(1981 רעבמעטּפעס) ייֵלַאְק ןיא ןעמוקעגרַאפ .זיא
 -מָאק ַא ןענופעג טָאה'מ רעכלעוו ףיוא ,גנוטייל רעשיטסינָאיזיװער

 ןָאינוא עשיטסינָאיזיװער יד זַא ,קידנסילשַאב ,געװסיױא-סימָארֿפ
 -סינויצ רעד ןופ םילקוש (א ;ןלייט ייווצ ןופ ןיײטשַאב אבהל טעװ

 ןענייז סָאװ .,םילסוש'טשיג (ב ןוא עיצַאזינַאנרָא-טלעוװ רעשיט

 טָאה סולשַאב רעקיזָאד רעד ."ןָאינוא , רעד ןֹופ רעדילנטימ זיולב

 "זיווער רעד ןופ רענייק ןוא ךורּפשרעדיװ ןפיט ַא ךיז ןיא ןגָארטענ

 ךיז טאה'ס .ןדירפוצ ןעוועג טשינ םיא ןופ זיא הנחמ רעשיטסינָאי

 ,םעד ךָאנ טרפב .טַאצירּפךילּפיצסיד ןגעוו ףמַאק ַא ןביוהעגנָא דלַאב

 יא רעקָאל לרעב רעכלעוו ןיא) עוויטוקעזקע עשיטסינויצ יד ןעוו
 ףרַאש זיא ,(טנעמַאטרַאּפעד ןלענָאיצַאזינַאנרַא ןופ רעטייל ןעוועג

 יד זַא ,טגנַאלרַאפ טָאה ןוא ןסולשַאבײילַאק יד ןנעק ןטערטעגפיוא ||

 -סיד רעד ןפרַאוװרעטנוא ירמנל ךיז ןלָאז םילקוש עשיטסינאיזיווער
 -סיוא עריא ןוא עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיטסינויצ רעד ןופ ןילּפיצ
 -יצַאב יד טּפרַאשרַאפ רעייז ךיז ןבָאה טייצ רענעי וצ .ןענַאגרָא-ריפ
 זוורדתסח , רעד ןוא רעטעברַא עשיטסינָאיזיװער יד ןשיווצ ןעגנוא
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 בור רעד ,רעדילנטימ-תורדתסה יד ,לארשי-ץרא ןיא "םידבועה

 "עג ןבָאה ,טפַאשרעטעברַא רעקירלארשידץרא רעד ןופ ןינבו ןינמ

 א וצ טייהרעדנימ עשיטסינאיזיועד עניילק יד ןענניווצ טווורּפ

 "אווצ עקיטולב וצ ןעמוקענ ןיא'ס .טייהנייא רעכעלטפאשסרעוועג

 :גנווֲאֿפ ןייז ןפרָאװעג טָאה יקסניטַאבאשז .ז ןוא ןסיוטשנעמ

 דךיז ןבָאה ןפמאק יד ."!םידבועה תורדתסה ןופ טכאמ יד טכערב

 "נעצ עשיטסינויצ עסיורנ יד ןיא ןנָארטעגרעכירַא לארשי-ץרא ןופ

 ןעמ טָאה ןענניטימ ףיוא ןוא עסערּפ רעד ןיא ,עּפָאריײא ןיא ןערט

 "ענ טפָא זיא'ס ,האנש רעטמסרַאט ןופ ןושל ַא טימ טפמעקאב ךיז

 יד ןסירענפיוא ןרעדנַא םעד רענייא טָאה'מ ,ןעיירענעלש וצ ןעמוק

 ןיא ןעננוריפורגרעטעברַא ,נויצ יד ייב תעב רעבָא .,ןענניטימ

 -שיטסינויצ עֶלַא ןופ רוסיש רעקידנעטשלופ ַא ןרָאװעג טריפעגנכרוד

 "ער רעד ןיא ךיז ןבָאה ,(1982 רעמוז ןיא) תוחוכ עשיטסילַאיצַאס

 ןוא תוריתס עכעלרעניא יד טרעסערגרַאפ הנחמ רעשיטסינָאיזיוװ

 - רעט-ס רעד ףיוא קורדסיוא םוצ טלוב ןעמוקעג זיא סאד .ןצַאזננעק

 1980 טסוגיױא) יח ןיא ץנערעפנָאק-טלעװ רעשיטסינָאיזיוװער

 "ירטש ,ןַאמסָארנ ןופ עּפורג רעטקיסעמעג רעד ןשיווצ ףמַאק רעד

 ,ריאמ-יחא ןֹופ גנוטכירךטסימערטסקע רעד ןֹוא םייהטכיל ,רעק

 ןעמרָאפ עכעלרעפענ ןעמונעגנָא טָאה ?לעזייוו ןוא גרעבנירג .צ .א

 -עג ןיא ימ רעסיורנ טימ .גנוגעװַאב רעד ןופ טייהנייא רעד רַאפ

 -אשז ןענַאטשעג זיא'ס ןכלעוו ןופ שארב ,םורטנעצ םעד ןעגנול

 "עפנָאק יד .געװסיױא-קימָארּפמָאק ַא רעדיוו ןענופעג וצ ,יקסניטָאב

 קידנעמיטשאב ,יײלַאק ןופ ןסולשַאב יד טקיטעטשַאב טָאה ץנער
 -ַאב טָאה ןוא ,ןילּפיצסיד רעשיטסינַאיזיװער ןֹופ טַאמירּפ םעד

 ןופ ףליה רעד טימ עיצקַא עשיטילָאּפ עסיורג ַא ןבייהוצנָא ןסָאלש
 ,גנוגעווַאב-עיציטעּפ ַא

 םילשורי ןוא ןָאדנַאל ןיא םזינויצ םענופ ענַאל עשיטילָאּפ יד

 ,טרעסעכברַאפ ךס ןייק טשינ ווירב-דלַאנָאדקַאמ םעד טניז ךיז טָאה

 טאטשנא) ןָאדנַאל ןיא יטצעדארב ,רעטייל עשיטילָאּפ עיינ יד םגח

 ;בָאה (שיק טָאטשנָא) םילשורי ןיא וָארָאזָאלרַא ןֹוא (ןאמצייוו
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 -עטסינימ-לַאינָאלָאק רענָאדנָאל סָאד .טעברַאעג .וויסנעטניא ץנַאג

 ןשימָאנָאקע ןַא לארשי-ץרא ןייק טקישעגסױרַא רעדיוו טָאה םויר
 טָאה רעכלעוו ,שטנערפ יאול רָאטקעריד-עיצַאזינַָאלַָאק םעד ,ןיבמ

 -עפ עשיבַארַא יד תבוטל ןאלּפ ןשירפט א ןלעטשפיונוצ טפראדעג

 .-נעטניא טכוזעג ןוא ןעוועג שרודו רקוח גנַאל טָאה שטנערפ ,ןכַאל

 -עפ עכלעזַא .ה .ד ,רעבַארַא-"דעסיעלּפסיד , ענעפורעג ױזַא יד וויס

 ןריולרַאפ עיצַאזינָאלַאק רעשידיי רעד בילוצ ןבָאה עכלעוו ,ןכַאל

 ןיא ןשינעכוז עזעיצנעדנעט ןוא עננַאל ךָאנ .ץנעטסיזקע רעייז

 טרעדנוה סקעז ַא םיוק ןענופעג שטנערפ טָאה ,לארשידץרא ץנַאג

 -נָאַלְאק רעשיייי ןופ ראי 12 יד ךשמב ,ןענייז עכלעוו ,רעבַארַא

 ,"דעסיעלּפסיד , טשרמולכמ ןרָאװעג ,עיצַאז

 -ַאלרַאּפ ןעמוקעגרָאפ דנַאלננע ןיא ןענייז 1982 טסברַאה ןיא

 הלּפמ רעקידלַאװעג ַא טימ טקידנעעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןלַאװ-טנעמ

 עלַאנָאיצַאנ ַא ןרָאװעג ןפַאשעו זיא'ס .ײטרַאּפ-רעטעברַא רעד ןופ

 -עג רוטּפ ךעלדנע זיא'מ .רעדילגטימ-רָאבייל לייט ַא טימ גנוריגער

 ױלַאּפ יד ןוא ,סליש ןֹוא דליפמַאּפ ןויצ-יאנוש ייווצ יד ןופ ןרָאװ

 -עברַאפ ןביוהעגנָא םַאזגנַאל ךיז טָאה םזינויצ םענופ עגַאל עשיט
 ירעּפ רעטרינימָאנײינ רעד ןעמוקעגנָא זיא לארשידץרא ןייק .ןרעס

 .ּפָאְקֶאֹה רוטרַא לַארענעג ןוילעה ביצנ רעט

 ןבָאה ,דטַאלשטײד ןיא ןשינעעשעג יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 !ופ ןעװעטַארוצסיױרַא טימַאב ךיז ןצנַאטסניא עשידיי ענעדישרַאפ

 ןוא ןשטנעמ עשידיי ןופ םומיסקַאמ םעד ,טנעה עקיטולב סרעלטיה

 "ייד ןֹופ הילע עקרַאטש ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס .ןנעמרַאפ שידיי

 רעלעיצנאניפ רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןפַאשענ זיא'ס ,ןדיי עשט

 -םיוא יד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,("הרבעה ,) טַארַאּפַא-רעפסנַארט

 ירַא ןוא דנַאלשטייד ןיא סננעמרַאפ עשידיי ןרידיווקיל וצ עבַאנ

 -עג טריפעג ןענייז קעווצ םעד וצ .לארשיזץרא ןַײק ייז ןריפוצרעב

 .ןילרעב ןיא םילשומ עשירעלטיה יד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ ןרָאװ
 -ער ןוא עשידיי-לַאקידַאר ןיא ןטסעטָארּפ ןפורעגסױרַא טָאה סָאד

 -ָאזָאלרַא םייח ,רד טריקַאטַא ףרַאש טָאה'מ .ןזיירק עשיטסינָאיזיוװ
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 :שיטסינָאיזיװער ןופ :"הרבעה ; רעד ייב טייקיטעט ןייז בילוצ ןווָאר

 סלַא ,ןֹווָארָאזָאלרַא .רד ןגעק ןטערטענפיוא טפא ךיוא ןעמ זיא דצ

 קיטילָאּפ' רעשיטסינויצ רעד ;ופ רעטייל ןכעלטרָאװטנַארַאפ םעד
 רעד יֿבנל טייקיביגבָאנ ןפרָאוװענרָאפ םיא טָאה'מ ןוא םילשורי ןיא

 : | : .טכַאמ-ראטַאדנַאמ רעשילגנע

 עריא ןוא םוטנדיי ןשטייד ןֹופ עפָארטסַאטַאק עשיגַארט יד |
 פא טשינ ןבָאה םוטנדיי-טלעוו ןרַאֿפ ןצנעווקעסנַָאק עכעלרעפעג

 ךָארג .םזינויצ .םעניא ןפמַאק-רעדורב יעכעלרעניא יד טלעטשענ

 -רַאפ ףמַאק רעד ךיז טָאה גנורעטיברַאפ רעטמסרַאפ ַא טימ .ךוּפיהל

 .דלַאב טָאה עוויטוקעזקע עשיטסינויצ יד .גָאט וצ גָאט ןֹופ טפרַאש

 זינַאג טלעטשענקעוװַא ץנערעפנַאק-ןטסינאיזיװער רעניוו רעד ךָאנ

 ירַאפ טָאה יז ןוא טַאמירּפ-ןילּפיצסיד ןופ ענַארּפ יד שירָאגעטַאק

 -ַאב עריא ןלעטשּפָא לָאז "ןָאינוא , עשיטסינָאיזיװער יד זַא ,טגנַאֿל

 עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ רעד ןיא .סעיצקַא עשיטילַאּפ ערעדנוז
 םע ןוא ןטייקנדישרַאפ-סגנוניימ עסיורג ןעמוקעגרָאפ ןענייז אפוג

 יא .ןענַאמוינ ןוא ןענייטשברַאפ ןֹופ עיסימעד ַא טָארדעג טָאה

 -עפנָאק עשיטסינָאיזיװער עט-0 יד ןעמוקענרָאפ זיא 1983 ץרעמ

 ןצַאזנגעק עכעלרעניא יד ךַיז ןבָאה לָאמסָאד .ץיװַאטַאק ןיא ץנער

 סע ,עיצולָאזער-סימָארּפמָאק א ךרוד ןקידיילרעד .רעמ טוָאלעג טשינ

 .גנוטלַאּפש ַא וצ .,ךורב םענעפָא ןא וצ ןעמוקענ זיא

 -לַאּפש רעד ךָאנ ךיוא זיא ןטסינָאיזיװער יד טימ ףמַאק רעד

 -קיר ןוא רעכעלטפַאשנרייל' ךס ט ךָאנ טּפָא ,ןעננַאנעג רעטייוו גנוט

 -טנפע ןוא עסערּפ רעשיטסינויצ רעד ןיא .רעירפ יוװ רעזָאלסטכיז

 ,ןדָאטעמ-ףמַאק עלַאטורב טימ טצונַאב ךיז ןעמ טָאה טייקכעל

 .גירקד רענריב; ,8 וצ טסַאּפעגוצ ןעוועג ןענייז עכלעוו

 טָאה האנש ןופ- ערעפסָאמטַא רעטמסראפ רעקיזָאד רעד ןיא

 עקידלַאװעג ַא ןפורעגסיורַא | דרָאד וָארָאזָאלרַא ןנעוו העידי יד

 155 ,ינוי .ןטד 16 .םענופ טכַאניקיטײרֿפ רעד ןיא .גנורעטישרעד

 עטנַאקַאבמוא ךרוד ' ,ביבאד ?ת ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד גנילצולּפ זיא

 עגנוי עטסקיאעפ יד ןופ רענייא ,וָארָאזָאלרַא םייח ,רד רעלַאפנָא
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 וו א ייכ .הפוקת רעקידחמחלמכַאנ רעד ןיא רעריפ עשיטסינויצ
 ;שיווצ ןכוז טפרַאדעג רעדרעמ יד ןעמ טלָאװ ,תעדה בושי רעקיא

 םעד טריזינַאגרָא ןבָאה סָאװ ,תֹוחֹוכ עשידיייטנַא ,ערעטצניפ ענעי
 ןיא ןשינעעשעגייַאמ רעופי יד ,1920 רָאי ןיא םָארנַאּפ רעמילשורי
 רָאלק ךָאד ןיא'ס .םעיצַאקָאװָארּפ עקיטולב עכעלנע ןוא 1921 רָאי
 גירקירענריב רעשידיי א ןעוועג טלָאוװ'ס סערעטניא סנעמעוו ןיא
 ,לארשידץרא ןיא

 -.טַא רעשיאיײטרַאּפ רענעסיברַאפ ,רעטילנעצ רעד ןיא רעבָא
 רעדרעמ יד זַא ,עיסרעוו רעד ןיא טביולנעג רעמ ןעמ טָאה רעפסָאמ
 יו םעדכַאנ טרפב ,ײטרַאּפ רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ ןעמַאטש
 .םעדרַאפ סלַא ןטסינָאיזיװער רַאּפ ַא טריטסערַא טָאה ייצילָאּפ יד
 ,דרָאמ-ווָארָאזָאלרַא ןיא עקיט

 ןשיטסינויצ ןגנוי ןטעדרַאמרעד ןופ ןטָאש ןקיטולב םעניא
 ,רעזָאלסטכיזקיר ַא טריפעג רעטייוו ךיז טָאה ,ווָארָאזַאלרַא רעריפ
 ,ןטסינויצ ןגעק ןטסינויצ ןופ ףמַאק-רעדירב רעטפרַאשרַאפ רעמ ךָאנ
 רעשידיי רעד זַא ,ןלעטשטסעפ רעבָא ןעמ זומ עיצקַאפסיטַאס טימ
 -חא עלַאנָאיצַאנ עסיורג ַא ןזיװעגסױרַא טָאה לארשידץרא ןיא בושי
 5ופע ןיא עכלעוו ,ענַאל עכעלרעפעג יד טשרעהַאב טָאה ןוא ,תויר
 .ןצנעוװקעטנָאק עטסנרע יד וצ ןריפ וצ ןעוועג
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 םערגנָאק רעשיטסינויצ רעטנעצכַא רעד 4
 נָארּפ ןיא

 ַא ןיא ןרָאװעג טריפענ ןענייז סערגנָאק ןטנצכַא םוצ ןלַאװ .יד

 -ןוָארָאזָאלרַא ןופ ןכייצ ןיא ,גננומיטש רעטרעטיבראפ-ךעלטפאשנדייל

  -עברַא ןרַאפ עגיל , רעד ןוחצנ ןסיורג ַא טגנערבעג ןבָאה ייז .דרָאמ

 -ָאס-שיטסינויצ עֶלַא טקיניײרַאפ טָאה עכלעוו ,"לארשי ץרא ןקידנט
 -נָאק םענופ ?עטשפיונוצ רעלענָאיצקַארפ רעד .תֹוחוכ עשיטסילַאיצ

 ,"עגיל, רעד ןופ ןטַאנעלעד 128 .רעקידנגלָאפ ַא ןעוועג .זיא סערנ

 289 ,ןטסינָאיזיװער סיקסניטָאבַאשז 48 ,ןטסינויצ עניימעגלַא 9

 -ןַאמסָארג רעד ןופ "ןטסינָאיזיװער עשיטַארקַאמעד , 7 ,םייחרזמ
 ןרָאװעג טנכעהַאפ ָאד ןענייז ןטסינויצ עניימעגלַא יד ןשיווצ .,עּפורנ

 דנַאברַאפ , םענופ ןוא "רמשמה לע, ןֹופ רעדילנטימ ענעזעוועג יד

 םעד טימ טריזיטַאּפמיס ןבָאה עכלעוו ,"ןטסינויצ עלַאקידַאר ןופ
 -סיד סערגנָאק ןפיוא ָאזלַא ןבָאה עקניל יד ,?נילפ-רעטעברַא ןקניל

 ,טייהרעמ רעניילק ַא טימ טרינַאּפ

 רעד ,גָארּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סערגנָאק רעטנצכַא רעד

 .91 םעד ןשיוװצ טייצ רעד ןיא ;ײקַאװָאלסָאכעשט ןופ טָאטש-טּפיוז
 -רעד רעכעלרעייפ ןייז ןיא .1933 רעכמעטּפעס 4 םעד ןוא טסוגיוא

 רערעווש רעד ףיוא טָאלָאטַאס .1 ּפִא ךיז טלעטש עדער-סגנונעפע

 םוצ ףוסל טפור רע ןוא םוטנדיי ןשטייד ןופ ענַאל רעשיגַארט

 -דּפסה עלופליפעג ַא ןָאזלענעצַאט .ב טלַאה ןַאד ,תודחא ןוא םולש

 -נָאק ןופ טנעדיזערּפ סלַא .וָאראזָאלרַא םיײח ןופ ןורכז םוצ עדעד

 -ףמַאק רעטשרע רעד ייב .ןיקצָאמ ןָאעל ןרָאװעג טלייוועג זיא סערג
 -נול רעד טגניז םוידיזערּפ-סערגנַאק ןופ ענַארפ רעד ןיא גנומיטשּפָא

 -עג טשינ ןבָאה עקניל יד .149 ןגעק ןעמיטש 151 טימ ?גילפ רעק
 -גריוויטַאמ ,םוידיזערּפ ןיא ץַאלּפ א ןטסינַאיזיװער יד ןבעג טלָאװ

 -סינָאיזיװער רעד ןופ רעדילנטימ עסיוועג סָאװ ,םעד טימ סָאד קיד

 ןיא עקיטכעדרַאפ סלַא ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז ײטרַאּפ רעשיט
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 ןטסינַאיזיוװער ןסילשסיוא ןגעק טסעטָארּפ םֹוצ ,דרָאמ-װָאראזאלרַא
 םעניא טקילײטַאב טשינ "םייחרזמ , יד ךיז ןבָאה ,םוידיזערפ ןופ
 -נָא םייב ךיילג ,ןעננוריּפורג עקניל יד ןופ ווורּפ רעד ,םוידיזערפ
 ײטרַאּפ עשיטסינויצ עסיורג א ןלעטשוצקעוַא ,סערגנַאק ןופ ביֹוה
 -סטָאמטַא עכעלטנייפ ,עטרעטיברַאפ ַא ןפַאשעג טָאה ,הנחמל ץוחמ
 -ידנעטשרַאפ עקידרעטייוו עדעי טכַאמעג רעווש טָאה עכלעוו ,רעפ
 .סערגנַאק ןופ ןטפלעה עדייב ןשיווצ טעברַאטימ ןוא גנוק

 -אב עקילָאצמוא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןסילוק יד רעטניה תעב
 סערגנַאק ןֹופ םונעַלּפ םעניא ןענייז ,ןעגנולדנַאהרַאפ ןוא ןעגנוטַאר
 קינייוו רעבָא ךיז טָאה'מ עכלעוו טימ ,ןטַארעּפער ןרָאװעג טנעיילעג
 רעשיטילָאּפ רעד ןנעוו טרירעפער יטצערארב .ּפָארּב .טריסערעטניא
 ןיא גנולקיווטנַא רעלעירטסודניא ןגעו ץײטשברַאּפ לשעה ,טעברַא
 -אק רעכעלטפַאשטריװדנַאל ןגעוו יטסנַאטליװ םָאנָארגַא ,לארשי ץרא
 ַאטיּפָאק ןלַאנַאיצַאנ ןופ לָאר רעד ןגעוו םסעב ףלארַט ,עיצַאזינָאל
 ,עיצַאזינָאלַָאק רעשיטאטש ןגעוו ןאטוינ לאטמע ,ץראה ןינכ םייב
 ,ןגָארפ עלענָאיצַאזינַאנרַא ןגעוו רעֶטָשל .ב,דוסיה ןרק ןגעוו הפי .7
 ןיּפור .ַא ר"ר ,םוטנדייײטלעװ ןופ עגַאל רעד ןגעװ וָאלָאטַאט 1
 ץרא ןיא ןדיי עשטייד טנזיוט 0 ןריזינָאלַָאק וצ ןַאלּפ םעד ןגעוו
 טמוק ןטַארעפער יד ךָאנ ,ל"קק ןגעוו ןיטשיסוא .מ .מ ןוא לארשי
 ,"יחרזמ , ןופ רעייטשרָאּפ יד .עטאבעד-לַארעגעג עשימרוטש ַא רָאֿפ
 טייקיטעט יד ףרַאש ןריקיטירק עֿפורג-ןַאמסָארג ןוא ןטסינַאיזיװער
 םעד ןנעק ןריטסעטָארּפ ןטסיגָאיזיװער יד ,עוויטוקעזקע רעד ןופ
 טיג ןָאזלעגעצַאס .ב ,דנַאלשטייד-רעלטיה טימ ךַאמּפָא רעפטנַאוט
 רעד ןגעוו ?ארשי ץרא ןופ תועידי עטצעל יד סערננָאק םעד רעביא
 ןיא ,דרָאמ-װאראזאלרַא ןיא עטקיטכעדרַאּפ יד ןופ ננושרָאפסיוא
 ,יקסווַאטס ןטסינָאיזיװער יד ןופ טסערַא םעד םימ גנַאהנעמַאזוצ
 ַא טמענ (טסינָאיזיװער) ןאמטכעש .י תעב .ערעדנַא ןוא ריאמיחא
 לאז םעד וויטַארטסנַאמעד עקניל יד ןזָאלרַאפ ,טדָאוו

 -סינויצ-יטנַא רעד טלעטשעגנגעקטנַא ךיז טָאה סערגנַאק רעד
 טָאה ןוא טכַאמ-רָאטַאדנַאמ רעשילננע רעד ןופ קיטילָאּפ רעשיט
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 רעד ,רעבַארַא יד טימ םולשב ןבעל וצ ןליוו ןייז טרירטסנַאמעד
 -נַא עשירעלטיה יד ןגעק טריטסעטָארּפ ףדַאש ךיוא טָאה טערגנַאק =

 -רעקלעפ ןופ ןסיוועג םֹוצ טרילעּפַא טָאה ןוא תורזנ עשיטימעסיט

 -אזער רענעסָאלשַאב-ךעלרעייפ ַא ןיא ,טייהשטנעמ-טלעוו ןוא דנוב

 "יטירב רעד ןופ טכילפ יד זיא'ס , :טרעלקרעד ןרָאװעג זיא ,עיצול

 רַאפ לארשי ץרא ןופ ןרעיוט יד ןענעפע וצ טכַאמ-רָאטַאדנַאמ רעש

 ןרעטכיילרעד וצ ידכב ,ץלַא ןוט וצ ןוא ןדיי עשטייד ןופ הילע רעד

 ,"דנַאל ןיא גנוצעזַאב רעייז

 -רָאפ רעד ןפורענסיורַא טָאה ןטלומוט ןוא סענעצס עשימרוטש

 -סיוא ןַא לארשי ץירא ןייק ןקיש וצ ןעגנוריּפורנ עקניל יד ןופ נַאלש

 .עשיטסינאיזיווער יד ןֹופ טייקיטעט רעד ןגעוו עיסימָאק-סגנושרָאפ
 .רעקיזָאד רעד ףוסל ןיא טייחרעמ רעסיורג ַא טימ .ןטסימערטסקע
 סערגנַאק ןופ ןסולשאב יד ןשיוװצ .ןרָאװעג ןעמונעגנָא גַאלשרָאפ

 -דתסה , יד טנעקרענא עכלעוו ,עיצולָאזער יד ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד

 -עברַא עלענַאיסעּפָארּפ עשידיי עקיצנייא יד סלַא "םידבועה תור

 -ָאיצַאנ ןגעוו עיצולָאזער יד ןוא ?ארשי ץרא ןיא עיצַאזינַאגרַא-רעט

 ַא ןריזינַאגרַא וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב ךיוא זיא'ס ,שזַארטיכרַא ןלַאנ

 שארב .ןדיי עשטייד ןופ גנוריזינַאלַאק רעד תבוטל עיצקַא עסיורג

 / -לעװ ,ןַאמצייוו ,ח ,ּפָארּפ ןרָאװעג טלעטשענקעװַא זיא עיצקַא רעד

 תעב ,טקילײטַאב טשינ ללכב סערגנָאק ןטנצכַא ןיא ךיז טָאה רעכ

 -סינויצ רעד ןגעוו ,עיצולָאזער ַא טמיטשענּפָא טָאה סערגנָאק רעד

 ןופ ןילּפיצסיד יד יו ןייטש רעכעה ףרַאד סָאװ ,ןילּפיצסיד רעשיט

 ןוא סענעצס עשימרוטש ןעמוקענרַאפ רעדיוו ןענייז ,עיצקַארפ ַא

 טזָאלרַאפ ןבָאה ,שארב יקסניטָאבַאשז באז טימ ןטסינָאיזיװער יד

 | | ,סערננָאק םעד

 .1 .עוויטוקעזקע עיינ עקיחנגלַאפ ןרָאװעג טלייוועג זיא ףוסל
 ריפ :רעדילגטימ ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טנעדיזערּפ --- וָאלָאקָאס
 .װ רײד ,יקצערָארב .ּפָארּפ עּפורגיא רעד ןופ ןטסינויצ עניימעגלַא

 עקניל יד ןופ רעייטשרָאפ ריפ ,ןיּפור רײד ,יקסּפיל .ל ,ןָאזבָאקַאי
 ןוא רעֶסָאל .ב ,קָאטרעטט .מ ,א79אק .א ,ןירוג "רב .ד ;ןעגנוריּפורג
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 טשינ ךיז ןבָאה עווטוקעזקע רעד ןיא .טיובנירג טסצי םעדרעסיוא
 םינויצ עניימענלַא יד ןוא "יחרזמ , ,ןטטיגָאיזיװער יד :טקילײטַאב
 -רע ייווצ ןנַאלשענרַאפ ןעמ טָאה "יחרזמ , םעד .עּפורג"ב רעד ןופ
 טשינ לאז טַאדידנַאק רעייז זַא ,יאנתב עוויטוקעזעקע רעד ןיא רעס
 -ענּפָא שירָאגעטַאק סָאד ןבָאה םייחרזמ יד .ןייטשברַאפ לשעה ןייז
 -עג טקיליװַאב סערגנָאק ןופ ןיא רעכלעוו ,טעשזדוב רעד .ןפרָאװ
 ירעדינ רעייז א ןעוועג ןיא ,טעברַא רעקידרעטייוו רעד רַאפ ןרָאװ

 טלוב זיא טקַאפ ןקיזָאד םעד ןיא .טנופ טנזיוט 179 לכה ךס ,רעק
 -ַאושּפָא עשיטילַאּפ יד ןוא עלעיצנאניפ יד ןעמוקעג קורדסיוא םוצ
 .ונונעוװאב רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוכ

 -ענ-יינ רעד ןטלַאהעג ןבָאה ,סערגנָאק םייב סעדער-סולש יד
 ןוא טָאלַאטָאט םוסמ עיצאזינַאנרָא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעטלייוו
 .ןסצַאמ 7

 עשידיי עצנאנ יד טשיוטנַא ףיט טָאה סערגנָאק רעט-18 רעד
 עשינארט יד .םישעמ עסיורג טראװרעד םיא ןופ טָאה סָאװ ,טלעוו
 עילאווכ-טלעוו עקידנסקַאװ יד ,םוטנדיי ןשטייד ןופ עפָארטסַאטַאק
 ןיא עיצאוטיס עזָאלסגנונּפָאה יד ,םזיטימעסיטנַא ןשינאגילוכ ןופ
 הבושת עשיטנאנינ עקיטראפַאז ַא טגנַאלרַאפ ןבָאה רעדנעל-תולג יד
 -נָאק רעט-18 רעד טָאה םעד טָאטשנא ,םזינויצ ןטריזינַאגרָא ןופ
 -ןטילוקרעטניח ַא טימ ןוא ןעיירעגירק טימ טייצ ןייז ןריולרַאפ סערג
 -וא .גנוטייל רעד וצ רעקקירוצ ןלעוטנעווע סנַאמצייוו ןגעוו ליּפש
 -ורב ןופ דליב א טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ ןרירטסנַאמעד וצ טָאטש
 -עידנארג א ןופ ןֹוא םזירעלטיה ןנעק ףמַאק ןיא תודחא רעכעלרעד
 -נָאק רענארּפ רעד טָאה ,ץראה ןינב ןלענש ןרָאפ טעטיוויטקַא רעז
 קפס ןָא .טייקכאווש ןוא טייקנסירעצ ןייז ןזיװעגסױרַא טלוב סערג
 -ציא-זיב עֶלַא ןופ רעטסנרע רעד ןעוועג סערגנַאק רעט-18 רעד זיא
 ,ןסערגנָאק עשיטסינויצ עקיט
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 גנווושפיוא רעכעלטפאשטריוו רעסיורג רעד . 3

 רעד ןיא טיזירק רעפיט רעד ןוא לארשי ץרא ןיא
 עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ

 "וורג ַא לארשי ץרא ןיא ןָא ךיז טביוה 9 רָאי םעד טניז

 ןופ סעיציזָאּפ עשימָאנַאקע יד .גנווושפיוא רעכעלטּפַאשטריװ רעס

 הילע עשידיי יד .קרַאטש ךיז ןרעסערגרַאפ ןוא ןרידילָאסנָאק בושי

 "וזַא יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו ,19929 ראי ןיא ,רדסכ טסקַאװ

 ,תושפנ טנזיוט ףניפ םיוק ןפָארטַאב יז טָאה חילע עטפגיפ ענעפורעג

 יַאב ןוא עטלּפָאד סָאד ףיוא יז טגייטש 1989 ראי ןיא ןיוש רעבָא

 "יירד הילע יד טפערוטַאב 1998 רָאי ןיא .םילוע טנזיוט ןעצ טפערט

 רָאי ןיא ןוא טנזיוט קיצרעפ רעביא 1924 ראי ןיא ,טנזיוט קיס

 ?ארשי ץרא טָאה ןרָאי 8 ןופ ךשמב .טנזיוט קיצכעז רעביא 95

 ירַאפ םעמכ ןיא בושי רעד ןוא םיִלוע טנזיוט 200 ןעמונעגפיוא

 | .ןרָאװעג טקיכאפיירד

 עטכשוחרַאפ ,עטמירָארַאפ יד רַאפ ןרָאװעג זיא ?ארשי ץרא

 ןכלעוו וצ ,ליצ רעכעלרעה רעסיורג רעד --- ,םיבושי-תולנ עשיריי

 טשינ ,ןגעו עלַא ףיוא ןוא תוחוכ עלַא טימ ןסירעג ךיז טָאה'מ

 "וזַא יד ןגעק תופידר ןוא ןעגנוקנערשַאב-הילע יד ףיוא טקוקעג

 זיא םילוע יד ןשיוװצ .רערעדנאוװנייא ?עלַאגעלמוא , ענעפורעג

 -לַאטיּפַאק ,עכעלנעמרַאפ ןופ טנעצָארּפ רעד ןעווענ סיורגנ ץנַאג

 ןבָאה ןדיי עשטייד רעטנזיוט רעקילדנעצ .ןטנעמעלע עקיטפערק

 ?סגנומענרעטנוא ןוא ןעלטימ-טלעג ךס ַא טכַארבעגנײרַא דנַאֿל ןיא

 (לָאצ ןיא טנזיוט 80 ךרע ןַא) םילוע עשידיי-שטייד עיינ יד .תוחוכ

 -רַאפ ַא טַאהעג דימת טשינ ןוא שיאערבעה טדערעג ןטלעז ןבָאה

 םענופ ןעמרָאפ-סנבעל עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ יד רַאפ שינעדנעטש

 םימ ןצונ ןסיורג ַא טכַארבעג לארשי ץרא רַאפ ןבָאה ייז רעבָא .בֹוׁשי

 ןוא גנודליבסיוא רעלענָאיסעפָארּפ רעד טימ ,ןטייקיאעפ ערעייז
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 -אזינאנרא ןוא ןילּפיצסיד רַאפ טנַאלַאט ןטימ ןוא ,טייקשיטסארפ

 תילע ,) רערגניק עשידיי ןופ הילע יד זיא ?טיּפַאק רעדנוזַאב א ,עיצ

 ןופ ןראוועג טריפעננא זיא סָאוװ ,דנַאלשטייד ןופ לכ-םדוק ("רעונה

 .רלָאש עטעירנעה

 טָאה לַאטיּפַאק ןוא ןשטנעמ ןופ םָארטש רעקידלַאוװעג רעד

 טימ .רוטקנוינַאק עכעלנייווענרעסיוא ןַא לארשי ץרא ןיא ןפַאשעג
 טָאה ,עירטסודניא יד טיובעג ךיז טָאה ָאּפמעט ןשינַאקירעמַא ןַא

 תעב .םיבושי ןוא טעטש ןסקאוועג ןענייז ,םיסדרּפ טצנַאלפרַאפ ןעמ

 -ָאקע ןרעוש א טבעלענרעביא טלַָאמעד דָארנ טאה טלעוו עצנַאנ יד

 ןלענש א טימ ,ןרָאװעג טיובעג לארשי ץרא זיא ,סיזירק ןשימָאנ

 -פניפ רעד ןופ טָאה ביבא-לח ,יטירעּפסַארּפ ןופ ןכייצ ןיא ,םענרַאפ

 טנויוט 100 ,טפלעה יד ךרע ןא ךיז וצ ןעמונעננירַא הילע רעט

 טָאה ,רָאי וצ ראי ןופ ןסקאוועג ךעלרעה זיא טָאטש יד ,ןשטנעמ

 טרעכיירַאב ןזיא ,טעטשרָאפ ןוא ןסָאג עיינ טימ טיובעגסיוא ךיז

 זיא ,ןעננומענרעטנוא עלעירטסודניא ערעסערג עיינ טימ ןרָאװעג

 -לוק ןוא -טסייג ןשידיי םענרעדָאמ םעד רַאֿפ רעטנעצ ַא ןרָאװעג

 -ינב עקיטכערּפ ןרָאוװעג טיובענפיוא ןענייז ןוקרי םייב .ןבעל-ריט

 רעסיורג ַא ןוא גנולעטשסיוא רעקידלארשי-קרא רעד רַאפ םינ

 ייד ביבאילת ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1922 רָאי ןיא ,ןָאידַאטס-טרָאּפס

 -טרָאּפס עשידיי טלמאזרַאפ טָאה עכלעוו ,"עדַאיבטסַאמ, עטשרע

 .טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ טייל

 יוב רעד ןרָאוװעג טקידנערַאֿפ החפיח ןיא ןיא 1992 רָאי ןיא

 טרעלענשרַאפ ןָא טציא ןופ טָאה רעכלעוו ,טרָאּפ ןסיורג םעיינ ַא ןוֿפ

 רעקיזָאד רעד ןופ גנולקיװטנַא עלעיצרעמָאק ןוא עלעירטסודניא יד

 -ידיי רעקיטרָא רעד ןוא טיובענסיוא קראטש ךיז טָאה הפיח .טָאטש

 "ניא עיינ יד ןופ .תוכיא ןיא ןוא לָאצ ןיא ןסקַאוװעג זיא בושי רעש

 ןענַאמרעד ָאד ןעמ ףראד הפיח ןיא ןעננומענרעטנוא עלעירטסוד

 -טנַא יד ןעגנאגעג ןיא רעמַאזגנַאל .סעירעניפַאר-טּפַאנ עסיורג יד

 סָאװ ,םילשורי טָאטש-טּפיוה רעשידיי רעטלַא רעד ןופ גנולקיוו

 ,םיכרד-עיצַאקינומָאק עטייוו ןוא לננַאמ-רעסַאװ בילוצ ןטילעג טָאה

511 



 ,הלופע לאערזי קמע ןופ טָאטש עיינ יד ןוא תפצ ,הירבט ךיוא |
 ,הילע רעט-ק רעד קנַאד ַא ןטירשטרַאפ עלענש טכַאמענ ןבָאה

 עקיד'רדסכ א ךיז טָאה טפַאשטריװדנַאל רעשידיי רעד ןיא

 -עביא ןוא טכיזניה ױעדעי ןיא ןלעטשטסעפ טזָאלעג גנורעסעברַאפ

 קנַאד א ,ןענישַאמ עקיטכיוו דנַאל ןיא טכַארבעגניירַא טָאה'מ ,לַאר
 םיבושי יד .ןלַאװק-רעסַאו עסיורג עיינ טקעדטנַא טָאה'מ עכלעוו

 -עברַאפ קרַאטש ןבָאה ןוא טרעסעדגרַאפ ךיז ןבָאה סעינָאלָאק ןוא

 -ינָאלָאק עכעלטפַאשטריוודנַאל יד .בצמ ןלעירעטַאמ רעייז טרעס

 עיינ ךס א ןעמוקענוצ ןענייז סע ,טעטיירבענסיוא ךיז טָאה עיצַאז

 סע ווו ,טטסיו רפכ ןעוועגנ זיא רעטסערג רעד עכלעוו ןופ ,םיבושי

 תונכשב .ןטסינַאיגעל ענעזעוועג ןופ תוחּפשמ 80 טצעזַאב ךיז ןבָאה

 -רַא םייח ר"ד ןופ קנעדנָא םוצ ,םײח רפכ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 םי םייב ןשינעטסיװ יד ןעײנַאב ֹוצ ןטערטענוצ זיא'מ .ווָארָאזַאל
 םויאארעה ןשיצולח םעד קנַאד ַא זיא םודס גרַאב םעד םייב .חלמה

 | - ,בושי רעיינ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג

 יװ ,ןטייז-ןטָאש ךיוא טלעפענ טשינ ךעלדנעטשרַאפ ןבָאה סע |

 -ידיי ןיא טעברַא רעקיליב ,רעדמערפ ןופ גנוקיטפעשַאב יד ,לשמל

 .טעטש יד ןיא געיעג-עיצַאלוקעּפס רעכעלדעש ןוא סעינָאלָאק עש
 -ַאב גונעג ןעוועג זיא ?ארשי ץרא ןיא בושי רעשידיי רעד רעבָא

 הצע ןַא ךיז טָאה רע ןוא ,טנוזעג לַאיצַאס ןוא לַאנָאיצַאנ טסווו
 יש = ,תועּפשה עקידנריזילַארָאמעד יד טימ ןבענעג

 ןסיורג ַא ןופ ןכייצ ןיא טיובעג ךיז טָאה ?ארשי ץרא תעב

 עיבַאזיגַאגא עשיטסינויצ יד טָאה ,גננווושפיוא ןכעלטפַאשריװ

 -ןיצ לייט ַא ייב .סיוירק ןכעלצרעמש ןוא ןרעווש ַא טכַאמעגכרוד

 -עפיד ןוא גנוריּפורגמוא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןעײטרַאּפ עשיטסינ
 ךיז טָאה ןטסינויצ עלַאקידַאר יד ןופ דנַאברַאפ רעד .גנוריצנער
 סנטסיימ .ןענייז רעדיִלגטיִמ ענייז ןוא 1929 רָאי ןיא טזיילענפיוא
 ייב .סעיצַאזינַאנרָא עשיטסינויצ-ןיימעגלַא יד ןיא ןטערטעגניירַא
 ץַאזננעק רעד רדסכ ןסקַאװעג זיא אפוג ןטסינויצ עניײמעגלַא יד
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 -סינאיזיווער רעד ןיא תעב .ב עּפורג רעד ןוא א עּפורג רעד ןשיװצ
 ןרָאװעג ףייר זיא גנוריפ סיקסניטָאבַאשז .ז רעטנוא הנחמ רעשיס
 עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןֹופ ןטערטוצסורַא קנַאדעג רעד
 -ָאיזיווער עשיטַארקַאמעד , יד ןענייז ,ענענייא ,עיינ ַא ןפַאש ןוא
 -ירטש טרעבָאר ןוא ןַאמסָארג ריאמ ןופ גנוריפ רעד רעטנוא "ןטסינ
 -רעניא ,ןדנעטשמוא עֶלַא ייב ,ןביילב וצ ןעוועג ןסָאלשטנַא רעק
 ַא ןפַאשעג ןבָאה ןוא ,עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיטסינויצ רעד בלַאה
 .ײײטרַאּפטטַאטשנדײ ;ןעמָאנ ןטימ גנוריּפורג עיינ

 ,טָאה ,גארּפ ןיא ןרָאװעג טלייוועג זיא סָאװ ,עוויטוקעזקע יד
 יז ןוא גנוגעװַאב רעד ןופ טפלעה יד רָאנ טריטנעזערּפער ,עודיכ
 פייט א דצמ עיציזָאּפָא עפרַאש רעייז ַא ןפורעגסיורַא ךיז ןגעק טָאה
 -סטַאטשנריי ןוא ןטסינָאיזיװער ,"יחרזמ , ,ןטסיגויצ עניימעגלַא
 בילוצ ענַאל רעלעיצנַאניּפ רעקידנצנעלג רעד קנַאד ַא רָאנ .יײטרַאּפ
 ןעגנולעג עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ רעד זיא ,יטירעּפסָארּפ רעד
 דלַאב .עיציזָאּפָא רעד דצמ דנַאטשרעדיװ ןסיורג םעד ןייז וצ רבוג
 ןעגנואיצַאב יד טפרַאשרַאפ רעייז ךיז ןבָאה סערגנַאק ןט-18 ןכָאנ
 -יווער יד ןוא ןעגנוריּפורגרעטעברַא עקניל עקידנשרעה יד ןשיװצ
 .חאטס רעד ןוא גנוגעװַאב-עיציטעּפ עשיטסינָאיזיװער יד .ןטסינָאיז
 -סינויצ רעד ןיא גנורעטיברַאפ יד טרעסערגרַאפ ןבָאה טעצַארּביטס
 -עג ןעמונעגנָא טָאה ףמַאק-רעדורב רעלַאטורב רעד .הנחמ רעשיט
 ,1994 טסוניוא ןיא ,גנואיירּפַאב סיקסווַאטס ךָאנ .ןעמרָאפ עכעלרעפ
 -ראפ-םולש ַא טימ טעדנעוועג ןָאינוא עשיטסינַאיזיװער יד ךיז טָאה
 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .רענגעק עשיטסינויצ עריא וצ גַאלש
 -ייז עכלעוו ,ןעגנולדנַאהרַאפ ןוירוג-ךב ןוא יקסניטָאבַאשז ןשיווצ
 -ָאיזיווער יד תעב רעבָא .ךַאמּפָא ןַא םימ ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא ןעג
 -יפיטַאר ךַאמּפָא-םולש םעד טָאה עקַארק ןיא ץנערעפנַאק עשיטסינ
 -ּפִא םודנערעפער ריא ןיא םידבועה תורדתסה יד םיא טָאה ,טריצ
 ןיא) טעטימָאק-סנָאיצקַא ןשיטסינויצ ןֹופ סולשַאב רעד .ןפרָאװעג
 זיא טסקעט-?קש םעניא עלוזיולק-ןילּפיצסיד ַא ןגעוו (1938 לירּפא
 -עלקרעד-סנירק ַא סלא ןרָאװעג טכַארטַאב ןטסינָאיזיװער יד ןופ
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 "ויצ רעד ןופ ןטערטעגנסיױרַא זיא ןָאינוא עשיטסינָאיזיוװער יד .גנור

 ,עטַארַאפעס ,עײב ַא קידנפַאש ,עיצַאזינַאנרָא-טלעװ רעשיטסינ

 ,םערגנָאק ןט19 םעד ןוא ןט-18 םעד ןשיווצ טייצ רעד ןיא

 -רעּפ עטנענימָארּפ ענייז ןופ עקינייא ןריולרַאפ םזינויצ רעד טָאה

 ןייז ןברָאטשעג זיא סערננָאק רעגארּפ ןכָאנ דלַאב .ןטייקכעלנעז

 רַאפ רעפמעק רעקירעייגנַאל ַא ,ןקצָאמ (הדוהי) ןָאעל רעציזרָאפ

 ןברָאטשעג זיא 1984 .י ןיא .רעדנעל-תולג יד ןיא טכער עשידיי

 טייצ עצרוק ַא .רעטכיד רעשידיי רעטסערג רעד ,טילַאיב ןמחג םייזח

 רעקידנצנעלנ רעד ,שץוועל והירמש ר"ד ןברָאטשעג ןענייז רעטעּפש

 -בָאעַאי (רודגיבצנ רָאטטיװ רײד ןוא טסידנַאנַאּפָארּפ רעשיטסינויצ

 ,ףנעג ןיא דנוב-רעקלעפ םייב רעטערטרַאפ רעשיטסינויצ רעד ,ןָאז

 ןיִקגָאמ ןָאעל7
 א יא ר



 -םע"ננַאק רעשיטסינויצ רעטנעצנייג רעד (6

 ןרעצול ןיא ||

 ןיא ןעמוקענראֿפ זיא סעדננַָאק .רעשיטסינויצ רעט-19 רעד

 5 ןוא טסוניוא 20 ןשיוװצ טייצ רעד ןיא ,טעצול ןיא ,ןיייווש רעד

 -ונַאנרַא עשיטסינויצ יד זַא ,ןזיוַאב טָאה רע ,19ט38 רעבמעטּפעס

 ,םיזירק ןכעלרעניא ןרעווש ריא ןעוועג רבוג ךעלקילג טָאה עיצאז

 -ָארּפ 40 טימ ,םילסוש טנזיוט 978 ןטערטרַאפ טָאה סעדננַאק רעד

 "עלעד 400 יד ןופ .וארפ ןיא טעדננַאק ןסירָאֿפ םייב יו ,רעמ טנעצ

 ןטאנעלעד 210 טאהעג ןעגנוריּפורנירעטעברַא עקניל יד ןבָאה ןטַאנ

 140 ךרע ןַא ןטסינויצ עניימענלא ,(28 "ריעצה רמושה , :םעד ןופ)

 -ןייא ןוא א עּפורג רעד וצ טרעהעג לטירדיייוצ ןבָאה םעד ןופ)

 "יטרַאּפ-סטַאטשנדײ, ןוא 60 "יחרזמ , ,(3 עּפורג רעד וצ לטירד

 ןטסיניצ עניימענלַא יד טימ ןעמַאזוצ קָאלב-רעטעברַא רעד ,

 םֶלַא ,םערגנָאק ןופ ל?טירדיייוצ טימ טרינָאּפסיד ןבָאה ,אדעּפורג

 .ןאמצייװ .ח .ףָארּפ ןרָאװעג טלייוועג זיא סערגנָאק ןופ טנעדיזערּפ

 יד ןופ םינינע יד רַאפ רַאסימָאק רעד ,דלַאנָאדקַאמ סמעשזד

 רעד ראפ ,ענובירט-סערגנָאק רעד ןופ טקנַאד ,םיטילּפ עשטייד

 יורג א תבוטל טעטסיילעג טָאה "ץנענגַא עשידיי, יד עכלעוו ,ףליה

 יַקצעדַארב זו .פָארּפ טרירעפער ןאד .ןדיי עשטייד ןופ לָאצ רעס

 -אזער ענייז ןיא טָאה סערגנָאק רעד .ענַאל רעשיטילָאּפ רעד ןנעוו
 לָאז יז זַא ,טכַאמ-רָאטַאדנַאמ רעשיטירב רעד וצ טרילעּפַא סעיצול

 רעד יכנל ן'תובייחתה עלאנַאיצאנרעטניא עריא ןליֿמרעד ךעלדנע

 ןכארטשענרעטנוא זיא'ס ,לארשי ןירא ןיא םייח רעלַאנַאיצַאנ-שידיי

 ןופ גנולקיווטנא יד ןעוועמאה ןעגנוקנערשַאב-החילע יד זַא ,ןרָאוװועג

 ןשידיי ןומ לייטנָא ןסיורג םעד ףיוא טסוקעג טשינ ,זא ןוא דנַאל

 -םעשַאב ןדיי קינייו רעייז ןרעוו ,תוסנכה-ןרעייטש יד ןיא בושי

 סעיצוטיטסניא עשידיי יד זַא ןוא ןטמַא עשיכולמ יד ןיא טקיט

 טָאה לָאמסָאד ךיוא .םימוכס עקיטשינ טימ טרינַאיצנעװבופ ןרעוו
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 ןדיי ןשיווצ םולש ןסילש וצ ןליוו ןייז טקירדעגסיוא סערגנָאק רעד |
 ןיא ייס ןוא לארשי ץרא ןיא ייס ,ןסינעג עכלעוו ,רעבַארַא ןוא
 -ץרא ןיא טעברַא-עיצַאזינָאלַָאק רעשידיי רעד ןופ ,טנעירָא ןצנַאג

 -ַאטשעג רעדיוװ ןענייז דנַאלשטיײד ןיא ןדיי ףיוא תופידר יד ,לארשי
 טריטסעטָארּפ ףרַאש טָאה סערגנָאק רעד ןוא םויח רדס ןפיוא ןענ

 ,גנוריגער רעשיטסירעלטיה רעד ןופ ןדָאטעמ עשירַאברַאב יד ןנעק

 -רַאֿפ עטַאבעד-סערגנָאק רעד ןיא טָאה לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא

 יּפַאק עשידיי יד ןופ ("הרבעה,,) רעּפסנַארט ןֹופ עגַארּפ יד ןעמונ

 ןרָאװעג ןסָאלשענ זיא רעכלעוו ,ךַאמּפָא רעד .דנַאלשטייד ןיא ןלַאט

 רעד ןוא טייז ןייא ןופ ,"קנַאבסכייר רעשטייד , רעד ןשיווצי

 טכעלגעמרעד טָאה ,רערעדנַא רעד ןופ ?קנַאב-ןײטסעלַאּפדָאלגנַא

 ץרא ןייק הילע רעייז ייב דנַאלשטייד ןיא ןטסילַאטיּפַאק עשיריי

 טשער םעד ןוא טלעג ןיא טנופ 1000 ךיז טימ ןעמענוצטימ ,לארשי

 רקיעב ,ןטַאגעלעד-סערגנָאק ךס ַא .תורוחס ןיא ןגעמרַאפ רעייז ןופ
 -סטַאטשנדיי רעד ןופ ןוא ,ב עּפורנ ,ןטסינויצ עניימעגלַא יד ןופ

 ,ךַאמּפָא-"רעפסנַארט , ןקיזָאד םעד טריקַאטַא ףרַאש ןבָאה "ייטרַאּפ
 -טיה רעקיד'האמט רעד טימ אשמו ענמ ןרַאבזָאלרעד-טשינ ַא סלַא

 ךיז רעבָא טָאה סערגנָאק ןופ טייהרעמ יד .גנוריגער רעשיטסירעל

 ַא טימ ןוט וצ טָאה'מ םגה זַא ,טקנוּפדנַאטש ןפיוא טלעטשעג

 ןעימַאב ,ךעלגעמ טייוו יוװ ,ךָאד ךיז ןעמ זומ ,גנוריגער רעשי'חצור
 ןפיוא וליִפַא ןייז סע לָאז ןוא ןנעמרַאפ שידיי ןעועטַאדוצסױרַא
 ןופ סולשַאב רעד .גנוריגער רעקיזָאד רעד טימ ךַאמּפָא ןַא ןופ געוו

 -נָאק וצ עוויטוקזעקע עשיטסינויצ יד טעטכילפרַאפ טָאה סערגנָאק

 ןזָאלרעד וצ טשינ ידכב ,טפעשענ-רעפסנַארט עצנַאג סָאד ןרילָארט

 ןופ זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ ָאד זיא'ס .ןכורבסימ ענעדישרַאפ וצ

 .רָאי ןיא המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב 1923 רָאי םעד

 ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ךַאמּפָא-רעפסנַארט םעד טיול ןענייז ,9
 -שטייד ןיא ןנעמרַאפ ןשידיי ןופ טנופ ןָאילימ 8 לארשי ץרא ןייק

 | | ,דנַאֿל
 -ַאלוקעּפס-דרע יד ןפמעקַאב וצ ןסָאלשַאב טָאה סערגנַאק רעד
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 עיצַאזינַאנרַא רעשיטסינויצ רעד ןֹופ ןסילשוצסיוא ןוא י"א ןיא עיצ

 ךיז ןנָאז עכלעוו ,ןטסינָאלָאק ןוא רעמענרעטנוא עשידיי עקינעי יד

 -ולָאזער רעלעיצעּפס ַא ןיא ,רעטעברַא עשידיי ןקיטפעשַאב וצ ּפָא

 טייקיטכיוו יד ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא לָאמנייא ךָאנ ןיא עיצ

 -רענא טרעוו "םידבועה תורדתסח , יד זַא ,סולשַאב רעגארּפ םעד ןופ

 -נַאנרָא רעטעכברַא עלענַאיסעּפָארּפ עשידיי עקיצנייא יד סלַא טנעק

 -רָאפ רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא זיא'ס .לארשי ץרא ןיא עיצַאז

 יד ןיא תבש-תרימש ןֹוא תורשכ ןטיהּפָא ןגעוו "יחרזמ , ןופ גַאלש

 ,ןטלַאטשנַא-ךיק עכעלטנפע

 רענרעצול רעד טָאה ,סערגנָאק רעגארּפ םעד וצ ךיילנרַאפ ןיא
 -נָאק ןפיוא גנוניישרעד עיינ עקיטכיוו ַא .ףיולרַאפ ןקיאור ַא טַאהעג

 -ערבעה טימ ךיז ןצונַאב ערעסערג ןוא עטפָא סָאד ןעוועג זיא סערג

 .שטייד-סערגנָאק םענערָאװעג לענָאיצידַארט םעד טאטשנא ,שיא

 ןופ ךַארּפש רעד וצ טּפַאשרענגעק ַא טליפעג וויטקניטסניא טָאה'מ

 | ,םיחצור עשיטסירעלטיה יד

 עיצַאזינַאגרָא-טלעוװו רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ סלַא
 -יטציאדזיב רעד .ןָאמצײװ .ס .ףָארּפ ןרָאװעג טלייוועג רעדיוו זיא
 סלַא ןרָאװעג טלייווענסיוא ןיא וָאלָאקָאס םוחג טנעדיזערּפ רעק
 עוויטוקעזקע-עיצילַאָאק ַא ןרָאװעג ןפַאשענ זיא'ס .טנעדיזערּפ-ןרע
 -קע רעיינ רעד ןיא ."רעלטַאטשנדיײ, יד ץוח ַא ,ןעײטרַאּפ עלַא ןופ
 -נוריּפורנ-רעטעברַא יד ןֹופ יירד :ןרָאװעג טלייוועג ןענייז עוויטוקעז
 ןופ ייווצ ,טָאטרעש השמ ןא ןאלפאק רזעילא ,טירוג רב דוד ;ןעג

 קחצי ןוא יקצעדָארב .ףָארּפ ;,א עּפורנ ,ןטסינויצ עניימעגלַא יד
 -ןעטָאר לשיפ ריד ;.ב עּפורג ,טסינויצ רענײמעגלַא 1 ,םיובנירג
 ןבָאה םעדרעסיוא .ןַאמשיּפ .ל .י ברה:"יחרזמ ,, ןופ 1 ןוא ךיירטש
 ,מ :(טכער-םיטש ןטקנערשַאב ַא טימ) טרעהעג עוויטוקעזקע רעד וצ
 ןיּפור .א ר"ד ,טעטימָאק-סנָאיצקַא ןופ רעציזרָאפ סלַא ןיקשיסוא .מ
 סלַא ןַאמדלָאנ םוחנ ר"ד ןוא טַאר ןשימָאנָאקע ןופ רעטייל סלַא
 -עג ןיא טעשזדוב רעיינ רעד ,ףנענ ןיא רעטערטרַאפ רעשיטילָאּפ
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 טקיליװַאב זיא סָאװ ,טעשזדוב םעד ןֹופ רעטלּפָאד ַא יו רעמ ןעוו

 ,סערגנָאק ןקירָאפ ןפיוא ןרָאווענ

 -וקענרָאפ זיא עכלעוו ,"טנעגא רעשידײג רעד ןופ גנוציז יד

 יָאד םעד טָאה ,סערגנָאק ןשיטסינויצ םעד ןסילש ןכָאנ ךיילג ןעמ

 ַא ןטָאלשַאב םעדרעסיוא טָאה ןוא טקיטעטשַאב טעשזדוב ןקיז
 ןיא טעברַא רעשיראטַאזינָאלָאק-שידיי רעד תבוטל סעיצולָאזער רָאּפ
 | ,לארשי ץרא

 ןָאהט עשוהי רײד -- -
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 .לא"שי ץ"א ןיא ענַאל עטפרַאשרַאפ יד (7

 ןעורמוא עשיבארא עקיטולב ץעיינ ןוא

 ,טערגנַאק ןשיטסינויצ ןט-19 ןופ גנוסיפש רעד ךָאנ דלַאב
 -םגנודנירג רעד ןיוןיא טלמַאזרַאפ 1928 רעבמעטּפעס ןיא ךיז טָאה
 באז רעטנוא עיצַאזיגַאגרָא רעשיטסינוצ רעײנרעד ןופ סערגנָאק

 -ונַאגֹרֶא זיא סערגנָאק רעקיזָאד רעד םגה ,גנוריפ סיקסניטָאבַאשז

 ךָאד זיא ,עיצַאטסעפינַאמ עלַאנָאיצַאנ עסיורג ַא סלַא ןרָאװעג טריז

 -רעטנוא עשירעטלַאּפש ,עשיטסיטַארַאּפעסַא זיא'ס זַא ,ןעוועג רָאלק
 ןייז ןוא םזינויצ םעד ןדָאש ןסיורג ַא ןעגנערב ןָאק עכלעוו ,גנומענ

 "אבאשז באז ױזַא יו ,ךעלדנעטשרַאפ טשינ שממ זיא'ס .גנונעווַאב

 ,גיהנמ רעשיטסינויצ רענעבענעגרעביא ןוא רעטלַא ןַא ,יקסניט
 טימ טָארדעג ןבָאה סָאװ  ,טירש וצ .המכסה ןייז ןבענ טנַאקעג טָאה

 -נדִיי ןוא םזינויצ ןופ תודחא רעד רַאפ ןצנעװקעסנַאק עטסגרע יד

 ,םזירעלטיה םעד דצמ הנכס רעסיורג ַא ןופ הפוקת ַא ןיא ,םוט

 -נַאלַאט יד ןופ ענייא ןעוועג יקסניטָאבַאשז .ז יא ,קפס ןָא
 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטסנעש ןוא עטסריט
 ַא ,רָאטַארַא רעקידנצנעלנ ַא :גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רענרעדָאמ
 "כעמ ַא ,ןַאמסטַאטש ןוא ןַאמרעטילימ א ,רעקיאַאזָארּפ ןוא רעטכיד

 -יטילָאּפ רעקידנעעזטייוו ,רעכיירטסיינ ןוא ןובירט-ס סקלָאֿפ רעקיט

 -וקַאווע , :המחלמ- טלעוו רעטייווצ רעד ברע ןעגנוזָאל ענייז .רעק

 "!ןסיש טננוי עשידיי יד טנרעל , :ןוא "!םוטנדיי-חרזמ סָאד טריא

 -ַאפ ַא רעבָא .האובנה חֹור ןופ סלוּפמיא םעד טַאהעג ךיז ןיא ןבָאה

 -ַאטנַאפ ןוא טנַאלַאט ,טומ רָאנ טשינ ןציזַאב זומי רעריפ רעשיטיל

 -ַאשז .ז זיא סָאד ןוא ,רעקיטקַאט רעטונג ַא ןייז ךיוא זומ רע ,עיז

 םיא טָאה טנעמארעּפמעט רעקידנזיורב ןייז ,ןעוועג טייג יקסניטָאב

 וצ ןעוועג טסַאּפענוצ טשינ ןענייז עכלעוו ,ןגעוו ףיוא טריפענקעװַא

 אב טזָאלעג טפָא ךיז טָאה רע .העש רעד ןופ טייקידנעווטיונ רעד

 ,םירבחדייטרַאּפ ענערַאפרער- קינייוו שיטילָאּפ ,עגנוי ךרוד ןסולפנייא
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 רעשיטסינאיזיװער רעד ןיא רעגָאז-העד יד ןרָאװעג ןענייז עכלעוו
 עשיטסיטַארַאּפעפ ,עדמערפ ףיוא טּפוטשעג יז ןבָאה ןוא גנוגעווַאב

 -ענרעטנוא ןוא תוחוכ ענענייא יד טצַאשענרעביא טָאה'מ .םיכרד |

 ףיוא עויטיזָאּפ טגנַאלרַאפ טָאה טייצ יד .רענגעק ןופ תוחוכ יד טצעש

 -יטסינויצ יד ,"תורדתסה ,, יד) ןכערב ןֹופ קיטקַאט יד רעבָא ,ןעוט
 ,ןדָאש רעד ,ןייז םקונ טזומעג ךיז טָאה (וו"אא עיצַאזינַאגרָא עש

 רעיינ ,רעשיטסיטַארַאּפעס ַא ךרוד ןרָאװעג טגנערבעג זיא רעכלעוו
 יו ,רעניילק ןזיוװעגסױרַא ךיז טָאה ,עיצַאזינַאנרַא רעשיטסינויצ

 טָאה ןדָאש ןטסערג םעד .טַאהעג ארומ םעד רַאפ הליחתמ טָאה'מ

 .אמוג גנוגעוַאב עשיטסינָאיזיװער יד ןטילעג

 ,לארשי ץרא ןיא ענַאל יד ךיז טָאה ,1925 רָאי ןופ ףוס םייב

 -כעלשרַאפ קרַאטש עשיטילָאּפ יד ייס ןוא עכעלטפַאשטריוו יד ייס

 המחלמ רעד בילוצ ןעשעג ,סָאמ רעסיורג ַא ןיא ,זיא סָאד .טרעט

 -םנוקוצ םעד וצ המדקה ןימ ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,עיגיסיבַא ןיא
 -ַאב זיא בושי ןופ ענַאל עשימָאנָאקע יד .גירק-טלעוו ןטייווצ ןקיט

 יז ,טרענעלקרַאפ ךיז טָאה הילע יד ןוא סיזירק ַא ןופ ןעוועג טָארד

 רעד ןופ טפלעה יד יוװ רעקינייו 1926 ראי ןרַאפ ןפָארטַאב טָאה

 .1928 רֶאי ןיא הילע

 -ירק ַא ןרָאװעג זיא ל?ארשי ץרא ןיא ענַאל עשיטילָאּפ יד ךיוא

 ןבָאה ,שארב יטפומ רע'מילשורי ןטימ ,רעריפ עשיבַארַא יד .עשיט

 ןיא רעפסָאמטַא יד .ןדיי יד ןנעק עצעה עשיטַאמעטסיס ַא טריפעג

 -ָאקייה רעד ,עלופ-תונכס ַא ,עט'מסרַאפ ַא ןרָאװעג רעדיוו זיא דנַאֿכ

 טימ ךיז ןקידנעטשרַאפ טווורּפעג טָאה ּפָאקָאװ רוטרא רעס רענָאישימ

 -עבעגצעזעג ַא ןופ גנופַאש רעד ןגעוו ןדיי יד טימ ןוא רעבַארַא יד

 -סָאד .לארשי ץרא ןיא (טָאר ןוויטַאלסיגעל) עיצוטיטסניא רעשירי

 ןבָאה רעייטשרָאפ עשיבַארַא יד ?ייוו ,ןעגנולעג טשינ רעבָא םיא זיא

 -ַאּפ ןיא גנוריגער עשיכַארַא עלַאנָאיצַאנ , ַא טגנַאלרַאפ שירָאגעטַאק

 | יי "עניטסעל

 -מוא ןֹוא עטנַאקַאב ,ןרָאטקַאפ עכעלרעסיוא ןוא עכעלרעניא|
 וצ רעבַארַא עקיד'?ארשידץרא יד ןסיוטשענ ןבָאה ,תוחוכ עטנַאקַאב
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 ןיא ןּביוהעגנָא ףךיז טָאה סָאד .ןעורמוא עטשידי-יטגא עטיטולב עייג

 ךלַאב זיא'ס .םישדח 6 עצנַאנ טרעיודענ טָאה ןוא 1996 לירּפַא
 ןיא דנַאטשפיוא רעשיכַארא רעלַאנָאיצַאנ , רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק
 ךרוד טריפעגנָא ןוא טריזינַאגרָא שיטַאמעטסיס זיא "עניטסעלַאּפ
 עשיבארַא עטנפַאװַאב ןופ סעדנַאב ,ןצנַאטסניא עלארטנעצ עסיוועג
 טָאה'מ ,םיבושי עשידיי ןלַאפרעביא רדסכ ןענייז סעקישטמָארנָאּפ
 -עג יא דנַאל ןצנַאנ ןיא ,ןגעוו יד ףיוא ןדיי ט'גרהעג ןוא טביורעג
 -קַא:טָאקיאב ןוא עצעה עשידיי-יטנַא ענעסיברַאפ ַא ןרָאװעג טריפ
 רע ,ןקערשרעביא טזָאלעג טשינ רעבָא ךיז טָאה בושי רעד .עיצ
 ןסַאמ עשידיי יד ,טקידייטרַאפ קיטומ ןוא ןטלַאהעג טסעפ ךיז טָאה
 תבוטל טרירטסנָאמעד ןבָאה רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא עקירעמַא ןיא
 ,ןדנַאפ-ספליה טלמַאזעג ןוא םוטנדיי ןקיד'לארשי-ץרא םעד

 ןבילבעג ןיא ?ארשי ץרא ןיא גנוריגער-טַאדנַאמ עשיטירב יד
 -אנירב רעשילננע רעד .םערוטש ןשיבַארַא םעיינ םעד יבנל וויסַאּפ
 םוצ טלייטענוצ ןעוועג טלָאמעד זיא רעכלעוו ,ןָאסּפמיס .י .ח ריד
 ןיא טָאה ,לארשייץרא ןיא תוחוכ-רעטילימ עשיטירב יד ןופ בַאטש
 -ער דנע לור שיטירב ,) ךוב ַא ןָאדנָאל ןיא טריצילבוּפ 1997 רָאי
 -ינער עשילגנע יד זַא ,שוריפב טרעלקרעד רע ןכלעוו ןיא ("ןָאילעב
 ןופ ךורבסיוא םייב ןפלָאהעגטימ ןבָאה םילשורי ןיא ןזיירק-סגנור
 תלוכיב ןענייז תוחוכ עשירעטילימ יד זַא ןוא ןעורמוא עשיבַארַא יד
 .געט רֶאּפ ַא ןופ ךשמב דנַאטשפיוא םוצ הוס ַא ןכַאמ וצ ןעוועג
 ןיוש ןבָאה ןעורמוא עשיבַארַא יד ןעוו ,םישרח רַאּפ ַא ךָאנ ךעלדנע
 רעד טימ גנוריגער-טַאדנַאמ יד זיא ,ןעמרָאפ עטסנרע ןעמונעגנָא
 -ענוצ ,אטלַאמ ןוא םירצמ ןֹופ תוחוכ עשירעטילימ עיינ ןופ ףליה
 ,דנַאֿל סָאד ןריציפיצַאּפ ןטערט

 ןופ ןעגנורעלקרעד עלעיציפָא ךרוד טָאה גנוריגער עשיטירב יד
 רָאניבסמרָא רעטסינימ-לַאינָאלָאק םעד ןוא ּפָאקִאו רוטרַא רעכ
 -ענ טרינימַאנ רעדיוו זיא'ס .רעבַארַא יד ןקיאורַאב וצ טימַאב ךיז
 טפראדענ טָאה עכלעוו ,עיטימַאט עשיטירב עכעלגיגעק עיינ ַא ןרָאוװ

 ןַא ןעניפעג ןֹוא ןעורמוא עשיבארַא יד ןופ תוביס יד ןשרָאפסיױא
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 ןביא ,םיכלמ עשיבַארַא יד .ענַאל רעטריצילּפמָאק רעד ןופ געווסיוא

 ןופ ַאלודבַא רימע רעד ןוא קַאריא ןֹופ יזַאנ ,עיבַארַא ןופ דואַאס

 וצ רעבַארַא עקיד'לארשי ץרא יד טרעדָאּפעגּפיוא ןבָאה ןדריח-רבע
 לייוו ,"ןטסינויצ יד ןנעק דנַאטשפיוא ןלַאנַאיצַאנ , םעֶד ןקידנערַאֿפ

 ןטכערעג א ןבענוצסיורַא ןכָארּפשרַאפ טָאה גנורינער עשיטירב יד

 טעטימָאק-טּפיוה רעשיבַארַא רעד ךיוא ,רעבַארַא יד תבוטל טּפשמ
 ,ףורפיוא ןקידנקיאורַאב ַא טימ ןטערטעגסיױורַא זיא ?ארשי ץרא ןיא

 טלעטשענּפָא ןעורמוא עקיטולב עשיבַארַא יד ןענייז ףוסד לכ-ףוס

 | ,1986 רעבָאטקָא ןיא ןרָאװעג
 עשידיי-יטנַא עט'מסרַאפ יד ךיז טָאה טלעטשענּפָא טשינ רעבָא

 רעשיבַארַא רעד ןשיוװצ ןרָאװעג טריפעג רעטייוו זיא עכלעוו ,עצעה

 -טּפיוה ןשיבַארַא םעד ןופ רעריפ יד ךרוד רָאנ טשינ גנורעקלעּפַאב
 ךיוא רָאנ ,ןעגנוריגער עשיבַארַא עקיד'תונכש יד ןופ ןוא טעטימָאק

 -שטייד ןוא עילַאטיא ןשיטסישַאפ ןופ ןטנעגַא ענעדישרַאפ ךרוד

 עפשב טגרָאזרַאפ רעכַארַא עקיד'לארשידץרא יד ןכָאה עכלעוו ,דנַאל

 .ץרא זַא ,טלוב ןרָאװעג זיא'ס ,ןרָאטקורטסניא ןוא ןפאוו ,טלעג טימ

 -ָאיצַאנרעטניא ןֹופ ליונק ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניירַא זיא לארשי

 -ָאמ ַא זיולב זיא דנַאל ןיא גנוקיאורַאב יד זַא ןוא קיטילַאּפ רעלַאנ
 | / .עלַאטנעמ



 ןאלפ : הסולח היפ : ךרָאל ןוא ליּפש - ןפילוק רעשיטילַאּפ - 0

 ו-

 -ףעד עלעיציפא ןבענענּפָא טָאה גנורינער עשילגנע יד תעב
 יד טיירנעג טָאה ןוא קיטילָאּפעניטסעלַאּפ ריא ענונב ןעננורעלק
 ןסילוק יד רעטניה ןיא ,עיסימָאק-סגנושרָאּפסיױא עכעלגינעק עייג
 רעיינ א טימ טנכערעג טָאה'מ .ליּפש רעשיטילָאּפ ַא ןרָאװעג טריפעג
 -ענפיונוצ ןבָאה רענעמ-הכולמ עשיטירב יד ןוא המחלמ-טלעוו
 -ץרא ענונב .סעיצַאניכַאמ ןוא סעיצַאניבמָאק עשיטילָאּפ טלעטש
 דנַאטשוצ רעקיטציאדזיב רעד זַא ,ןעוועג םיכסמ ןעמ זיא לארשי
 זומ טַאדנַאמ ןופ ענַארפ יד זַא ןוא ןטלַאחרעד טשינ רעמ ךיז טזָאל

 ןָאדנָאל ןיא ןרָאטקַאּפ-סגנוריגער עכיירסולפנייא .ןרעוו טרידיווער !
 ןעניוועג ןיירּפ ןדעי רַאפ זומ'מ זַא ,הנקסמ רעד וצ ןעמוקעג ןענייז
 ןקיטפנוקוצ םעניא ןטעדניברַאפ ַא סלַא טנעירָא ןשיבַארַא םעד
 "ויצ-שיכולמ יד וצ ןכַאמ ףוס ַא אזלַא ףרַאד'מ .טקילּפנַאק-טלעװ
 -ארא יד תבוטל םזינויצ םעד ןרידיווקיל ןוא סעיצַאריּפסַא עשיטסינ
 ןעמ זַא ,ןטלַאהעג רעדיוו ןבָאה רעקיטילַאּפ עשילגנע ערעדנַא .רעב
 ,טלעוו רעד ןיא העּפשה -עשידיי רעד טימ ןענעכער ךָאד ךיז זומ
 עשיבארא יד ןעוו טרפב ,ןדיי יד טימ ןסיירנייא טשינ ָאזלַא רָאט'מ
 ןסיורג ַא רעטנוא טייטש גירק-טלעוו ןקיטפנוקוצ ןיא טעברַאטימ
 ערעדנוזַאב ןיא ןלייט עניטסעלַאּפ ָאזלַא ףרַאד'מ ןוא ,ןכייצ-ענַארפ
 -נוא ךעלדנעטשראפ ,עשידיי ןוא עשיבַארַא ןַא ,ןרעפס עמַאנָאטיױא
 םעד ןיא ךיוא ךיז ןבָאה ,דימת יו .תוסּפורטוּפא רעשילגנע רעט
 ,רַאפרעד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ-סימַארּפמַאק ןענופעג ,לַאפ
 -טסבלעז עסיוועג ַא ןבענ לארשי ץירא ןיא רעבַארַא יד לָאז'מ זַא
 רעלאמינימ א טימ ןייז אצוי ןעמ לָאז ןדיי יד ראפ ןֹוא גנורינער
 ץרא םורַא ליפש-ןסילוק ןקיזָאד םעד ןיא ,עיצַאזינָאלאק ןוא הילע
 ןוא ןעגנוניימ ,תועּפשה ענעדישראפ טפמעקעג ךיז טימ ןבָאה לארׂשי

 .םילשורי ןיא ייס ןּוא ןאדנַאל ןיא ייס ,סעיצַאלוקלַאק
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 ןעמוקעגנָא ?ארשי ץרא ןייק זיא ,1936 רעבמעווָאנ ביֹוהנֶא

 ןופ ץיזרָאפ םעד רעטנוא עיסימָאק סגנושרָאפסױא עשיטירב יד

 -עס-סטַאטש .וועג ןוא רעקיטילָאּפ ןשילגנע ןטינעג ַא ,ליּפ דרָאל

 יד ןוא ןדיי יד ,םידדצ  עדייב ןכָאה רעדיוו ,עידניא רַאפ רַאטערק

 רעדיוו ןוא ןטַאלוטסָאּפ ןוא תונעט ערעייז טניילעגרָאפ ,רעכַארַא

 ,ןליצ ערעייז טיול ןוא ןפוא רעייז ףיוא ,םיטפוש עשיטירב יד ןבָאה

 ןבָאה רעייטשרָאפ עשיבַארַא יד .רשֹוי םעד ןוא תמא םעד טכוזעג

 ןלעטשּפָא גנוריגער יד לָאז ?כ-םדוק זַא ,טגנַאלרַאּפ שירָאגעטַאק

 רעבָא טָאה גנוריגנעריטַאדנַאמ יד .הילע עשידיי יד קידנעטשלופ

 יבײװ טנעדיזערּפ ,הילע יד ןעקנערשַאב וצ ןעוועג םיכסמ זיולב

 -ַאב ךיז טָאה עיסימָאק-ליּפ רעד רַאפ ןענישרעד זיא רעכלעוו ,ןַאמ

 -ַאזוצ םעד ןטקַאפ עלעוטקַא ןוא עשירָאטסיה טימ ןזייווַאב וצ טימ

 רָאנ ,לארשי ץרא דנַאל ןייז ןוא קלָאפ ןשידיי םעד ןשיווצ גנַאהנעמ

 -צייוו ר"ד טָאה "קוק ַא טיג, .עגַארפ-ןדיי יד ןזייל ןָאק לארשי ץרא

 םיטפוש עשילגנע יד טנרָאװעג עיציאוטניא רעשיאיבנ ַא טימ ןַאמ

 -עגפיונוצ ןענייז ןדיי ןָאלימ סקעז ווו ,עּפָארײא-לַארטנעצ ףיוא,

 ענונב .ןעגנוגנידַאב-סנבעל ערעווש ןיא חטש ןגנע ןַא ףיוא טסערּפ

 ייוצ ןיא ןלייט תוכולמ יד ןעמ ןָאק ,ןדיי ןָאלימ 6 עקיזָאד יד

 ,עכלעזַא ןיא ןוא ןרעוו רוטּפ ןדיי יד ןליוו סָאװ עכלעזַא ןיא ,ןּפורג

 טרעלקרעד טָאה ןירוגרב דוד ?!ןזָאלנירַא טשינ ייז ןליוו סָאװ

 ,דצ ןשילגנע ןופ טגָאזעג ָאד טָאה'מ ביוא , :עיסימָאק רעד רַאפ

 זומ ,םזינויצ ןופ "?בייב , יד זיא טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ רעד זַא

 -נוא זיא ך"נת רעד זַא ,ןרעפטנע קלָאפ ןשיּדיי ןופ ןעמָאנ ןיא ךיא

 -לע ךס ַא ןענייז ?ארשי ץרא ףיוא טכער ערעזנוא ,טַאדנַאמ רעז

 ." !טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ רעד ןוא עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד יוװ ,רעט

 -רעד זיא ,תושירדו תוריקח עגנַאל ןופ םישדח ראֹּפ ַא ךָאנ

 סָאד .עיסימָאקיליּפ רעד ןופ טכירַאב רעד ,1927 יִלֹוי ןיא ןעניש

 עטסערג יד ,ןטייז-קורד 400 רעביא ןופ ךוב סיורג ַא ןעוועגנ זיא

 םעד ןגעוו עיצַאקילבוּפ עלעיציפֶא עשילגנע עטסעב יד ךיוא ןוא

 -נעטשרַאפ ןזיװעגסױרַא טָאה טכירַאב רעד .םעלבָארּפ-עניטסעלַאּפ
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 ץרא ןיא טעברַא-יובפיוא רעשידיי רעד רַאפ עיטַאּפמיס ןוא שינעד

 יד ןכלעוו ,ןצונ ןסיורג םעד טנעקרענא לַאיַאל טָאה ןוא לארשי

 -קעיבָא םשל ,רעבַארַא יד רַאפ טגנערבעג טָאה עיצַאזינָאלָאק עשידיי
 -ַארַא יד תכוטל טגָאזעגסױרַא טכירַאב סליּפ ךיז טָאה ,טעטיוויט
 ןיא ןוא גנוריגער-טסבלעז רענעגייא ןַא ענונב ןטַאלוטסאּפ עשיב

 "'נַאמ רעד ןופ ןדָאטעמ ןוא ןעמַאנסאמ ךס ַא יבנל ןעוועג שיטירק

 לכ-םדוק .תונקסמ ןוא תוצע סליּפ דרָאל ןעמוק ףוסל .טכַאמ-רָאטַאד

 דנַאל סָאד ןעמ לָאז ןַאד .הילע עשידיי יד ןעקנערשַאב ןעמ פרַאד

 יד .ןענַאטנַאק עשידיי ןוא עשיבַארַא ערעדנוזַאב ןיא ןלייטנייא

 יד טימ זיולב ןטלַאװרַאפ ףרַאד גנוריגער-לַארטנעצ עקיד'תופתושב
 יַאבנזייא ,גנוקידיײטרַאּפדדנַאל ,קיטילָאּפ רעכעלרעסיוא ןופ םינינע

 -ַאר ןוא עטסעב סָאד רעבָא .רעקרַאפ-ןפַארגעלעט ןוא -טסָאּפ ,ןענ
 -לומ יד ,הנקסמ רעטצעל סליּפ דרָאל טיול ןעוועג טלָאװ עטסלַאקיד

 -סעלַאּפ ןופ גנורילונַא רעד ךָאנ ,לארשי ץרא ןופ הסולח עקידנעטש

 ַא ןוא עשיבַארַא ןַא ,תוכולמ ערעדנוזַאב ייווצ ןיא ,טַאדנַאמ-עניט

 ,פארשי ץרא ןיא ףראד ,תוכולמ ייווצ עקיזָאד יד רעסיוא .עשידיי

 -זיב רעד ןופ תושר ןיא ןביילב רעטייוו דנַאל ןופ לייט רעסיוועג ַא

 ןופ ןַאלּפהקולח רעד .טכַאמ-רָאטַאדנַאמ רעשיטירב רעקיטציא
 ןופ לטפניפ ןײא ךרע ןַא ןדיי יד רַאפ טמיטשַאב טָאה ליפ דרָאל
 ,פילנ ץנַאג ,םי םייב סַאּפידנַאל םעד :(ןדריה רבע ןָא) לארשי ץרא
 רעבַארַא יד רַאפ ,לאערזי קמע םעד ןוא ןאש תיב ןופ עטסיימ סָאד

 טימ דנַאֿל ןופ ל?ייט-חרזמ רעצנַאג רעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא
 -לעוו) הפיח טרָאּפ םוצ גנַאנוצ ןעיירפ ַא טימ ןוא ופי טָאטש רעד
 -טַאדנַאמ ןשיטירב סְלַא ,(הנידמ רעשידיי רעד וצ ןרעהעג ףרַאד עכ
 ,םהל-תיב ,םילשורי :ןעזעגסיוארָאפ ןַאלּפיליּפ רעד טָאה ץיזַאב
 הכולמ עשידיי יד .הפיח ןוא הירבט םורַא חטשדדנַאל ַא ןוא תרצנ
 .ץנעוובוס-טלעג עסיוועג ַא רעשיבַארַא רעד ןלָאצ טפרַאדעג טָאה
 ננורעקלעפַאב .רעד ןופ שיוטסיוא ןַא ןעמוקרָאפ טפרַאדעג טָאה'ס
 | ,ץיזַאב-דנַאל ריא ןוא

 פיּפ דראל ןופ ןַאלּפ-הקולח םעד טָאה גנוריגער עשיטירב יד
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 "ילננע סָאד .ןעננולדנַאהרַאפ רַאפ ענַאלדנורג ַא סלַא טריטּפעצקַא
 (1937 יִלֹוי ןיא) עטַאבעד רעפרַאש ַא ךָאנ טָאה זיוחרעטנוא עש

 וצ ענילירעקלעפ רעד ןבעגוצרעביא טקעיארּפ סיפ ןעוועג םיכסמ

 "ארַא יד ייס ןוא ןדיי יד ייס רעבָא ,גנולדנַאהַאב רעקידרעשייוו ַא

 ןבָאה'ס ,ןַאלּפהקולח סליּפ ןפרָאװענּפָא שירָאנעטַאק ןבָאה רעב

 -ענסיורַא ןענייז עכלעוו ,ןעננוניימ עשיטירק ךיוא טלעפענ טשינ

 וצ ןעיצַאב טסנרע טשינ ךיז לָאז'מ זַא ,ןעננונערָאװ טימ ןטערט

 רעמ טשינ זיא סָאד לייוו ,ליּפ דרָאל ןופ ןַאלּפ-הקולח ןצנַאג םעד

 ,ליּפש-ןסילוק ןשיטילָאּפ םעד ןיא לעטשנָא ןַא יו

 "םיח ץפח, .1 .א חבשומ רעד ןיט רפוס ןוא טסינַאלַאט ַא



 טעדגנַאק רעשיטסינויצ רעטסקיצנאווצ דעד 9
 ךיריצ ןיא

 ןיא טלמאזראפ ךיז טָאה סערננַאק רעשיטסינויצ רעט-20 רעד

 800 ךרע ןַא ,1927 טסוניוא 17 ןיב 2 ןופ טייצ רעד ןיא ,ךיריצ |

 עטסקרַאטש יד .םילקוש ןָאילימ 1 טריטנעזערּפער ןבָאה ןטַאנעלעד

 "עלעד 204) רעטעברַא יד טאהעג ןבָאה סעדננָאק ןפיוא עיצקארפ

 / 3 עּפורג ,(116) א עּפוװנ ,ןטסינויצ ענײמעגלַא יד ןַאד ,(ןטָאג

 -נָאק ןפיוא ,(9) ?ײטרַאֿפסטַאטשנרדיײ , ףוסָל ןוא (/3) "יחרזמ , ,(40)

 ,טָאלטסַאט ,נ ןופ טלַאטשעג עשילַאכַאירטַאּפ יד טלעפעג טָאה סערג

 יָאקָאס ,נ ,ןסערגנָאק עשיטסינויצ ןופ טנעדיזערּפ ןקירעי-ננַאל םעד
 -סינויצ יד טָאה טיוט ןייז טימ ,1986 יַאמ ןיא ןברָאטשעג זיא ןוָאל

 .הדיבא עסיורג א ןטילעגנ גנונעוואב עשיט

 .נעמאזוצ-לבשא ןעוועג זיא רעכלעוו ,סערגנָאק רעט-90 רעד
 םעד דובכל גנוציז רעכעלרעייפ א טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,רָאֿפ

 -עג ןיא סערגנַאק ןופ רעציזרַאפ סלַא ,.סערגנָאק רעלעזַאב ,ןטשרע
 ןַאמצײװ .ח טנעדיזערּפ טָאה ןַאד .ץיטשיטוא .מ .מ ןרָאװעג טלייוו
 טריקַאטַא ףרַאש טָאה רע .ענַאל רעשיטילָאּפ רעד ןנעו טרירעפער

 -טנַארַאפ יד טנָארט עכלעוו ,טכַאמ-רָאטַאדנַאמ רעניטסעלַאּפ יד

 רעשיטירב רעד טָאה יז ןוא דנַאל ןיא ןעורמוא יד רַאפ גנוטרָאװ

 זיא טַאדנַאמ רעד זא ,עזעט יד טרירעגוס עיסימָאק-סגנושרָאּפסױא
 -הקולח םעד טימ ןייז םיכסמ טשינ ןענָאק רימ .רַאבריפסיוא טשינ

 ןעגנולדנַאהרַאפ ןריפ רעטייוו ןזומ רימ רעבָא ליפ דרָאל ןופ ןַאלּמ

 ןדיי יד ןלָאז סָאװ ,ןעמרָאפ יד ןנעוו גנוריגער רעשילננע רעד טימ

 ןבעל קיגנעהּפָאמוא-לַאנַאיצַאג ןנייא ןא ןרעכיז לארשי ץרא ןיא

 ,רעדנעל ערעדנַא ןופ עגַארפנריי יד ןוייל ןפלעה ךיוא ןלאז ןוא
 טקיטפעשַאב רקיעב ךיז ןעמ טָאה ןטאבעד-סערגנַאק יד תעב

  םיכסמ הקולח רעד טימ ןענייז לעיּפיצנירּפ .ןאלּפ-הסולח םעד טימ
 עניימעגלא יד ןוא טפַאשרעטעברַא רעד ןֹופ רענדער ךס ַא ןעוועג
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 ענענייא ןַא זַא ,ןעוועג זיא עיצַאטנעמונרַא רעייז ,א עּפורג ,ןטסינווצ

 רָאנ א וליפַא ןייז סָאד לָאז ןוא ,?ארשי ץרא ןיא טפַאש'הכולמ

 ןוא הילע עלענש ַא ןריפוצכרוד ןביולרעד זנוא טעװ ,ענעדיײשַאב

 "אעּפָארייא יד תבוטל בַאטשסאמ ןרעסערג ַא ןיא עיצַאזינָאלַאק א

 ךרוד םויק ןקידרעטייוו רעייז ןיא טָארדַאב ןענייז עכלעוו ,ןדיי עש
 ןטסינויצ עניימענלַא ,'יחרזמ , ןופ רענדער יד .םזירעלטיה םעד

 ןבָאה ?יײטרַאּפ-סטַאטשנדײ ןוא "ריעצה רמושה , ,(ב עּפורג)

 ןטסּפרַאשמַא .,הקולח ַא ןֹופ עיצּפעצנָאק עדעי טפמעקַאב ףרַאש

 -נָאק ןופ טנעדיזערּפ רעד טקירדעגסיוא גנולעטש עקיזָאד יד טָאה

 "ידיי יד :טרעלקרעד רע טָאה עדער ןייז ןיא .ןיטשיסוא .מ .מ סערג

 ןייז טעו ,הקולח א ךרוד ןרעוו ןפַאשעג טעװ סָאװ ,הכולמ עש

 ןבָאה יז ןָאק יו .הכולמ רעשיבַארַא רעד ןופ טלגנירעגמורַא ןוא ןיילק

 םוצ חוכ רעד ןלעפסיוא ריא טעוװ סע ?טייקכעלנעמדץנעטסיזקע ןַא

 ,גנולקיװטנַא רעקידרעטייוו ַא וצ ןדָאב רעד ךיוא ןוא ךיז ןקידיײטרַאפ

 טראו ןוא טביילב ליצ רעזנוא רעבא ןעיינ ןוא ןעמוק ןעננוריגער , |

 ןוא טכער ערעזנוא ןעגנַאלרַאפ רימ .גנוכעלקריוורַאפ ןייז ףיוא
 "נעק-הקולח ערעדנַא "!ננונעפָאה רעזנוא ףיוא ןטכיצרַאפ טשינ ןלעוו

 זיולב רימ ןעמוקַאב גַאלשרָאפ סליּפ טיול זַא ,ןזיוועגנָא ןבָאה רענ

 טימ לארשי ץרא םורא טמענ סָאװ ,חטש םעד ןופ טנעצָארּפ 5

 רעד ןיא ןָאק ןַאלּפהקו לח םֹוצ המכסה יד זַא ןוא ,ןדריה רבע

 יא ףוסל .ןצנעװקעסנָאק ערעווש רָאנ זנוא רַאפ ןבָאה טפנוקוצ
 ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןעמיטש 198 ןגעק 800 ןופ טייהרעמ ַא טימ

 "הקולח רעד זַא ,טרעלקרעד סערגנַאק רעד, :עיצולָאזער עקידננלַאפ

 .ןרעוו טריטּפעצקַא טשינ ןָאק עיסימָאק רעכעלגינעק רעד ןופ ןַאלּפ
 ןעלדנַאהרַאֿפ וצ עוויטוקעזעקע יד טקיטכעמלוּפַאב סערגנָאק רער

 ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןגעו טעטסעיַאמ ןייז ןֹופ גנורינער רעד טימ

 טַאטלוזער רעקיטליגטנַא רעד .הכולמ רעשידיי רעטרינָאּפָארּפ רעד

 ןופ גנוֿפַאש רעֶד ןגעוו גנוריגער רעד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןוֿפ

 "וי ַא ךרוד ןרעוו ןסָאלשַאב ןוא טכַארטַאב זומ הכולמ רעשידיי ַא

 י ,"םערגנָאק ןטלייוועג
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 ײמָאק-ליּפ רעד ןופ ןזעט יד ןפרָאװענּפָא טָאה סערגנָאק רעד
 זַא ,ןוא רַאבריפסיוא טשינ זיא טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ רעד זַא ,עיס

 -ץרא ןיא סעיצַאריּפסַא עלַאנָאיצַאנ-שידיי יד ןופ גנוכעלקריוורַאפ יד

 יד ןופ גנוקידירפַאב רעד טימ ןרעוו ןדנוברַאפ טשינ ןָאק לארשי

 -טיירנ יד טלָאהרעדיװ טָאה סערגנָאק .רעד ,ןטַאלוטסָאּפ עשיבַארַא

 טָאה ןוא רעבַארַא יד טימ םולשב ןבעל וצ קלָאפ ןשידיי ןֹופ טייק

 - רעלעיצעּפס ַא ןיא .ןעגנוקנערשַאב-הילע עיינ יד ןגעק טריטסעטָארּפ

 -טפַאשטריװדנַאל עיינ יד טסירגַאב סערננָאק רעד טָאה עיצולָאזער

 ןערב עמַאס ןיא ,טייצ רעטצעל רעד ןיא ןענייז סָאװ ,םיבושי עכעלי
 -ָארעה רעשיצולח טימ ןרָאװעג ןפַאשענ ,ןעורמוא עשיבַארַא יד ןופ

 ,טייקנבענענרעביא ןוא טייקשיא

 רעד ןיא טעמכ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא טעשזדוב רעיינ רעד

 "עזקע עקיטציאדזיב יד .סערגנָאק ןקירָאפ ןפיוא יוװ ,ךיוה רעבלעז

 ,ןרָאװעג טלייוועג לָאמניײאכָאנ זיא עוויטוק

 -ילש רעד ךָאנ ,"ץנעגָא רעשידײ, רעד ןופ גנוציז רעד ףיוא

 ןופ עגַארפ רעד ןיא זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה ,סערגנָאק ןופ גנוס

 -ילנטימ יד .טלייטעג ןטסינויצ-טשינ יד ךיוא ןענייז ןַאלּפ-הקולח

 רעד רַאפ ןעוועג ןענייז עּפָארײא-לַארטנעצ ןוא -חרזמ ןופ רעד

 -ערטרַאפ יד תעב ,םוטנדיי ןופ ןטיונ-עיצַארגימע יד בילוצ הקולח

 ןוא גרוברַאװ סקילעפ טימ ןטסינויצ-טשינ רענַאקירעמַא יד ןופ רעט

 רעננעק ענעכָארּפשעגסױא ןעוועג ןענייז ,שארב סענגַאמ ,ל .י .רד
 -יב ַא טרינַאּפָארּפ טָאה סענגַאמ ר"ד .הכולמ עשידיי ַא ןפַאש ןופ

 ,רעבַארַא יד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ עלענש ןוא טַאטש ןלַאנָאיצַאנ

 ןופ טַאר רעד .קעװצ םעד וצ דנוב-רעקלעפ םעד ןוא דנאלגנע

 ,עוויטוקעזקע יד טרעדָאפעגפיוא טָאה ?ץנענַא רעֶשיִדייי רעד

 ינייא ןגעוו גנוריגער רעשיטירב רעד ייב ןעימַאב ךיז לָאז יז זַא
 דוסי ןפיוא רעבַארַא ןוא ןדיי ןשיווצ ץנערעפנָאק-םולש ַא ןפורעב
 ,טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ םעד ןוא עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןֹופ
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 ןופ הפוקת רעשיגַארט ַא ןיא 0
 סעיווליא עסיורג ןוא ןרייל ערעווש

 -טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םעד רַאפ ןרָאי רָאּפ עטצעל יד

 -יורג ןוא ןדייפ ערעווש ןופ הפוקת עשינַארט ַא ןעוועג ןענייז המחלמ

 -נַא ןשיטסירעלטיה ןשיחצור ןופ ?טסעּפ עניורב , יד .סעיזוליא עס

 ןוא חרזמ ןופ רעדנעל יד רעביא טיײרּפשרַאפ ךיז טָאה םזיטימעסיט

 -ודיי יד םורַא רעטסָאמטַא יד טמסרַאפ טָאה ןוא עּפָארײאדלַארטנעצ

 ײקַאװָאלסַאכעשט ,ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןיא ןדיי יד .םיבושי עש

 ןענעז ןוא טרַאװנגנעק עשיגַארט ַא טבעלענרעביא ןבָאה .וװ .זַא ןוא

 ,טפנוקוצ רעטסטנעֶאנ רעד יבנל ארומ ןוא גרָאז טימ ?ופ ןעוועג

 ןיא םיבושי עשידיי עסיורג יד ןופ ענַאל יד ןרָאװעג זיא רעווש רָאנ

 ןעננומיטש יד ןוא ןעמישזער עלעיציפָא יד ווו ,עיגעמור ןֹוא ןליוּפ

 ,ןרָאװעג טריזירעלטיה רעמ ץלַא גָאט ןדעי טימ ןענייז ,דנַאל ןיא

 רעסיורג רעד טרעטנענרעד ךיז טָאה טירש עמַאזיורג ,עלענש טימ

 | ,ןברוח

 -ָאו עשיאיבנ ןוא ןעגנוצַאשּפָא עשיטסימיסעּפ עלַא ץָארט רעבָא

 טלסיירטעגפיוא טשינ םוטנדיי עשיאייּפָארייא סָאד זיא ,ןעננונער

 רעד ןופ לעוװש רעד ףיוא ,ךורברעביא ןלַאקידַאר ַא ֹוצ ןרָאװעג

 ןעמ טָאה ,טרעטנענרעד ךיז טָאה סָאװ ,עפַארטסַאטַאק רעכעלקערש

 ןוא עכעלטפאשלעזעג ,עשיטילָאּפ עקיטציאזיב יד ןעוועג ךישממ

 יוא ןוחטב טימ טבעלענ טָאה'מ .ןעמרָאפ-סנבעל עכעלטפַאשטריװ

 -רַאפ לענש טעוװ החפגמ עשירעלטיה יד זַא ,סעיזוליא עסיורג טימ

 טשינ ןרָאװעג טכַאװשענּפָא ןיא לארשי-ץרא ןייק הילע יד ,ןדניווש

 רעכעלטפַאשטריוװ רעד .תורזנ-עיצַארנימיא עשילננע יד בילוצ רָאנ

 רעד ןופ ןבָאה ?ארשי ץרא ןיא ןעורמוא עשיבַארַא יד ןוא סיזירק

 הלוע ןעוועג תלוכיב ןענעז עכלעוו ,ןדיי ךס ַא ןטלַאהעגקירוצ הילע-

 טָאה "!רימ ןביילב ָאד ןֹוא רימ ןענעז ָאד , :גנוזָאל יד .ןייז וצ |

 ןיא םגה ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ףיוא העפשה עסיוועג ַא םַאהעג
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 רעשיגַארט ןרָאװעג ראי ןדעי טימ ענַאל יד זיא רעדנעל-תולג ךס ַא
 | ,רעזָאלסננונֿפָאה ןוא

 ןַא ןופ גנוטיירגוצ יד ןפורעגסיורַא טָאה ןעגנונפָאה עסיוועג

 ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה עכלעוו ,סערגנָאק ןשידײ ןכעלטלעװלַא

 רעד טָאהעג ץיז ןליבַאטס ןייז טָאה'ס ווו ,ףנעג ןיא 1986 רָאי

 רעד ןייז טפרַאדענ טָאה סערגנַאק-טלעוװ רעשידיי רעד ,דנוב-רעקלעפ

 רעכלעוו ,"סעיצַאנעלעד עשידיי ןופ טעטימָאק , םעד ןֹופ ךשמה

 ןייז טימ ןרָאװעג טנַאקַאב המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ זיא

 -ַאיד יד ןיא טכער עשידיי יד רַאפ ףמַאק ןכיירגלָאפרעד ןוא ןקיטומ
 ,סָאד ןוא ערעדנַא ןעוועגנ ןענעז ןטייצ יד רעבָא .רעדנעל-ערַאּפס

 טסַאּפעגנײירַא טשינ ךיז טָאה ,1919 .י ןיא טוג ןעווענ זיא סָאװ

 ,טייקכעלקריוו רעשירעלטיה רעיינ רעד ןיא
 -אַּפ עטסנעדישרַאפ יד טקריווענסיוא ךיז ןבָאה'ס ווװ ,ףנעג ןיא

 ןוא ןדיי יד וצ ננואיצַאב יד זיא ,תועפשה ןוא ןרָאטקַאפ עשיטיל

 -סיוא םוצ זיא סָאד .עקיטסניג ץנַאנ א ןעוועג ,ןטַאלוטסָאּפ ערעייז

 ןוא עיסימָאקרטַאדוַאמ רעד ןופ ןעגנוציז יד תעב ןעמוקעג קורד !

 רעציזרָאפ-עציוו רעד ,1987 רעמוז ןיא ,דגוב-רעסלעפ ןופ טַאר םעד

 עפרַאש טכַאמעג טָאה רַאּפַאר .פָארּפ עיסימָאקדןטַאדנַאמ רעד ןופ

 סָאװ ,?ארשי ץרא ןיא טכַאמ-רַאטַאדנַאמ רעשיטירב רעד ןפרווורָאפ

 "נַאמ רעד ןופ טכירַאב רעד .דנַאל ןיא ור רעד רַאפ טשינ טגרָאז יז

 -ענרעטנוא קיטכיר טָאה טַאר-דנוב-רעקלעפ םוצ עיסימָאקדןטַאד

 יד ןופ ןדייל עוויטקעלַאק יד ןכיילנרַאפ טשינ ןָאק'מ זַא ,ןכָארטש

 רעייז וצ ןבָאה רעבַארַא יד ?ייוו ,ןדיי יד ןופ ןדייל יד וצ רעכַארַא

 רַאפ תעב ,םיחטש-דרע (ערַאבטכורפ רעייז לָאמַא) עקיזיר תושר

 רעד .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןרעיוט יד טכַאמרַאפ ןענעז ןדיי יד

 -לעפ ןופ גנוציז רעד ףיוא טָאה ןדיא רעטסינימ-ןרעסיוא רעשילננע

 גנולעטש יד טקידייטרַאפ (1937 רעבמעטּפעס ןיא) טָאר דנוב-רעק

 ,לארשי ץרא ןיא טכַאמ-רַאטַאדנַאמ רעשיטירב רעד ןופ גנוריפ ןוא

 .ףיז טעוװ טעטסעיַאמ ןייז ןופ גנורינער יד זַא ,טרעלקרעד טָאה רע

 -ַארַא יד ןוא ןדיי יד ןשיוצ ןעגנולדנַאהרַאפ ןריפוצכרוד ןעימַאב
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 הוכמ ןגַאלשרָאפ עטערקנַאק טימ ןעמוק ןַאד טעוו יז ןֹוא רעב

 םיכסמ ףיורעד טָאה דנוב-רעקלעפ ןופ טָאר רעד ,וו ,זא ןוא הקולח

 "הקולח רעד ןגעװ גנודיישטנַא יד טנײלענּפָא טָאה ןוא ןעוועג

 .ענַארפ

 י'רַאפ רעמ ךָאנ לייוורעד ךיז טָאה לארשי ץרא ןיא ענַאל יד

 רעד ןעמוקעגרָאֿפ זיא'ס ןעו ,1987 רעמוז ןיא דָארג ,טפראש

 רעד הףיֹוא ןענַאטשעג ןזיא ףנענ ןיא ןוא סעדננָאק רעשיטסינויצ

 ןיא ןענעז ,ענַארפ-עניטסעלַאּפ יד דנוב-רעקלעפ ןופ גנונדרָא-נָאט

 ךָאנ .ןעורמוא עקיטולב עשיבַארַא יד ןרָאװעג טיינאב לארשי ץרא

 עג רָאלק עֶלַא רַאפ זיא'ס ,רעירפ יו ,טעּפמיא ןרעקרַאטש ַא טימ

 "רֶא טרעוו ?דנַאטשפיוא רעלַאנָאיצַאנ רעשיבַארַא , רעד זַא ,ןרָאװ

 ןוא ןשינעילַאטיא ןופ תוחוכ ךרוד ןטלַאהענסיוא ןוא טריזינַאג

 ןעננווװצעג ןעוועג זיא גנורינער-רַאטַאדנַאמ יד ,םזישַאפ ןשטייד

 -ַארַא רעטשרעביוא רעד ,עיצקַא-ףָארטש עשיגרענע ןַא ןריפוצכרוד

 -עג טזיילעגפיוא ןענייז סעיצוטיטסניא ענייז ןוא טעטימָאק רעשיב
 ,טריטרָאּפעד רעֶדָא טריטסערַא ןעמ טָאה רעריפ ערעייז ןוא ןרָאװ

 ןכיוה ןייז ןופ ןרָאװעג טצעזענּפָארַא זיא יטפומ רעמילשורי רעד
 "ימ עלעיצעּפס יד ,דנַאל ןופ ןפיױלטנַא טוומעג טָאה ןוא ןטסָאּפ

 יד ןגעק ןלייטרוא עפרַאש ןבענעגסױרַא ןבָאה ןטכירעג עשירעטיל

 ןבָאה םעדצַארט .ןפָארטש-:טיוט וליפא .,ןטסירָארעט עשיבַארַא

 םוצ זיב טרעיודעג רעטייוו ןלַאפרעביא עשיבַארַא עקיטולב יד
 -ָארעט עשיבַארַא יד .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא

 !בָאה ייז ,רעדנעלגנע ןוא ןדיי רָאנ טשינ טריקַאטַא ןבָאה ןטסיר
 ןעועג ןדנובראפ ןענעז עכלעוו ,רעכַארַא עֶלַא טעדרָאמעג ךיוא
 ,ןעגנוטכיר עטקיסעמענ יד טימ רעדָא ןדיי יד טימ

 רעשילגנע ,רעטמירַאב יֹוזַא רעטעּפש ,רעד ןיא טייצ רענעי וצ

 רַאפ טרעפסקע סלַא טלייטענוצ ןעוועג טײגגיװ סלרַאשט לַארענעג

 .םילשורי ןיא ריטרַאװק-טּפיוה ןשירעטילימ םוצ םיניגע עשיבַארַא
 טָאה ,טניירפ-ויצ ןוא לארשי בהוא רעטרירַאלקעד ַא ,טייגניוו
 ןיא ,טכירַאב ַא טלעטשעגפיונוצ גנוריגער רעשיטירב רעד רַאֿפ
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 ףיוא קידנעטשלופ ןציטש ךיז לָאז'מ זַא ,ןטַארעג טָאה רע ןכלעוו
 .הנידמ עשידיי ַא סלַא לאדשי ץרא ןעיובפיוא ייז ןפלעה ןוא ןדיי יד

 -עּפכס טנגוי רעשידיי רעד ןופ ןריזינַאגרָא ןעמונענ טָאה טייגניוו

 -סיוא-שירעטילימ ןוא עטרינילּפיצסיד-טוג ,ןעגנולײטּפָא-גָאלש עלעיצ

 עשיבַארַא יד טעטכינרַאפ שיגרענע ןוא קיטומ ןבָאה סָאװ ,עטלושעג

 ןיא דָארעט ןשיבַארַא ןדליוו םעד וצ טכַאמענ ףוס ַא ןוא סעדנַאב

 ,דנַאל

 גנוריגעד-רַאטַאדנַאמ רעשיטירב רעד ןופ גנולדנַאה עשינרענע יד

 ןופ עיצקַא עשירעטילימ יד ןוא רעצעה-טּפיוה עשיבַארַא יד ןגעק

 -דנירג ַא רָאפ טמוק'ס זַא ,קורדנייא םעד ןפורעגסיורַא ןבָאה ,טייגניוו

 יבנל קיטילָאּפ רעשילננע רעקיטציאזיב רעד ןיא גנורעדנע עכעל

 םעיזוליא ןפַאשענ ךיז ןבָאה'ס ,.לארשי ץרא ןיא בושי ןשידיי םעד

 ןוא דלַאב רעבָא ןענעז סָאװ ,ןעגנונּפָאה ענעבירטעגרעביא ןוא

 ,ןרָאװעג טשיױטטנַא רעמיב

 הוקת'חתפ ןיא החפשמ"-טסינַאלָטק ַא ןופ תורוד ריפ



 וי "*

 ענייז ןוא "ךובסייוו, עטירד סָאד 1
 תורוג עייג

 רעיינ רעד ?לארשי ץרא ןייק ןעמוקעגנָא זיא 1938 ץרעמ ןיא

 רעגלָאפכָאנ רעד סלַא ,לעשימקַאמ רלָארַאה רעס רענָאישימַאקייה

 ןופ ןעמוקעגנָא ךיוא זיא רעטעּפש טייצ עצרוק ַא ,ּפָאקוװ ןופ

 טפרַאדעג טָאה עכלעוו ,עיסימַאק סגנוריגער עלעיצעּפס ַא דנַאלגנע

 .טָאה 1938 רענמעווָאנ ןיא .הטולח ןופ םעלבָארּפ םעד ןרידוטשּכרוד

 ףיוא ךיז קידנציטש .טכירַאב ריא טכעלטנפערַאפ עיסימאק-הקולח יד

 ַא ןבענעגסױרַא גנורינער עשילננע יד טָאה ,טכירַאב ןקיזָאד םעד

 עלעיסנַאניפ ןוא עוויטַארטסינימדַא ,עשיטילָאּפ יד זַא ,גנורעלקרעד
 ערעדנוזַאב ייווצ ןופ גנופַאש יד ךעלנעממוא ןכַאמ ןטייקירעווש

 זֹומ'מ זַא ןוא ,לארשי ץרא ןיא עשידיי ַא ןוא עשיבַארַא ןַא ,תונידמ

 רעבַארַא יד ןשיװצ גנוקידנעטשרַאפ ַא וצ געוו ןרעדנַא ןַא ןכוז

 | ,ןריי ןוא
 ןפורעג גנוריגער עשילגנע יד טָאה 1999 רַאורבעפ ביֹוהְנֶא

 -ענרָאפ ןיא ץנערעפנַאק יד .רעבַארַא ןא ןדיי ןופ ץנערעפנָאט ַא

 ךיז ןבָאה ןדיי יד דצמ .ןכָאװ 8 ןופ ךשמב ,ןָאדנָאל ןיא ןעמוק

 -ויצ ,"ץנעגַא רעשידיי רעד ןופ רעריפ עטנענימָארּפ טקילײטַאב

 -רָאפ ןעמוקעג ןענעז רעבַארַא יד דצמ .ןטסינויצ טשינ ןוא ןטסינ

 ןמית ,קַאריא ,עיבַארַא רעשידואס ,םירצמ ,לארשי ץרא ןופ רעייטש

 ןענעז לארשי ץדא ןופ רעייטשרָאפ עשיבַארַא יד .ןדריה-רבע ןוא

 וליפא ןענייז ייז ןשיווצ ,ײטרַאּפ-יטפומ רעד ןופ ןעוועג עלַא טעמכ

 -ננע יד םגנה ,ןעורמוא עקיטולב יד ןופ רעריפנָא עויטקַא ןעוועג

 טשינ עכלעזַא טעװ יז זַא ,טרעלקרעד שוריפב טָאה גנוריגער עשיל

 -סננורינער עשילגנע יד ןופ שארב .ץנערעפנַאק רעד וצ ןזָאלוצ

  ונימילַאינַאלַאק רעקיטסלָאמעד רעד ןענַאטשענ זיא רעייטשרָאפ

 "יוא רעד ךיוא ,ייזמאר ןופ ןוז רעד ,דלַאגָאדסַאמ סלָאקלעמ רעטס

 {בָאה ןיילרעבמעשט רעימערּפ רעד ןוא ססַאּבילַאה רעטסינימ-ןרעס
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 "ץנענַא עשידײ , יד .םנה .ץנערעפנָאק רעד ןיא טקילײטַאב ךיז

 טימ זיולב ןריפ ךיז ןפרַאד ןעגנולדנַאהרַאפ יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה

 טיירג ךָאד יז זיא ,רעבַארַא עקידלארשי ץרא יד ןופ רעטערטרַאּפ יד
 -עד יד טימ ךיוא ןעלדנַאהרעטנוא וצ ,םולש ןופ ןעמָאנ ןיא ,ןעוועג

 ךיז ןבָאה רעכַארַא יד רעבָא .תוכולמ עשיבַארַא יד  ןופ ןטאגעל
 רעמַאזניימעג א וצ ןדיי יד טימ ןעמַאזוצ ןצעז טלָאוװעג טשינ

 טָאה גנוריגער עשילננע יד .."ץנערעפנַאק שיט ןדנור, ,פורעג ,זַא

 יַאב ןוא ןדיי יד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ערעדנוזַאב טריפעג ָאזלַא !

 -רעביא .ףוסל ןענייז .ןעגנולדנַאהרעטנוא יד .רעבַארַא יד טימ ערעדנוז

 טלאװעג טשינ ןבָאה רעטערטרַאפ עשידיי יד .לייוו ,ןרָאװעג ןסירעג

 | עיצַארַאלקעדד רופלַאב רעדי ןופ גנורילונַא רעד ףיוא ןייז םיכסמ

 .ענענָאלשעגרַאפ יד טימ ןעּוועג ןדירפוצ טשינ ןענעז רעבַארַא יד ןוא

 . ,תוחנה-סגנורינער

 - ןיוש עבָא זיא גנורינער רעשילגנע רעד ןופ עיזיצעד עתמא יד
 !  -יגער עשילגנע יד טָאה 1989 יַאמ ןיא .ןעוועג טיירג רעירפ ןופ
 .- ןֹופ עטסגרע סָאד ןוא עטירד סָאד ,ײדוב-סיײוװ , ריא טריצילבוּפ גנור

 ןעזעגֿטיורָאפ ןעוועג זיא "ךובסייוו, םעיינ םעד ןיא ,עקירָאפ עֶלַא

 ךָאנ ,הכולמ רעשיזעניטסעלַאּפ רעקידנעטשסבלעז ַא ןופ גנוּפַאש יד
 עטסטנעאנ יד רַאפ ,1949 ,י ןיא ,טייצ-סגנוטיירגוצ רעקירעינעצ ַא
 78 לכה ךֶס ןפערטַאב טפרַאדעג הילע עשידיי יִד טָאה ןראי 5
 ןרעסערגרַאפ גנורעקלעפַאב עשידיי יד לָאז יז זַא ױזַא ,תושפנ טנזיוט

 ךָאנ .דנַאל ןיא .גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד ןופ ?טירד ןייא וצ זיב

 המכסה יד ןעמוקַאב הילע עשידיי עיינ עדעי ףרַאד ןרָאי 8 יד
 ןטָאברַאפ ללכב ןדיי זיא דנַאל ןֹופ לייט ַא ןיא ,רעבַארַא יד ןֹופ
 - טרעוו לייט .ןרעדנַא .םעד ןיא ,דרע עשיבַארַא ןפיוק ֹוצ ןרָאװעג

 11 | ,טצענערנַאב קרַאטש סָאד

 . -טייד ןוא רָאלק ןבאה "ךוב-סייוו, ןשילגנע ןעיינ ןופ תורזג יד

 רעשיטירב רעד ןופ תונוכ עשיטסינויצײטנַא יד טקעלּפטנַא ךעל
 רַאפ ןענווועג וצ ןסָאלשַאב טָאה גנוריגער רענָאדנַאל יד ,קיטילָאּפ

 ,ןדיי יד ןלָאצַאב טפרַאדעג ןבָאה זיירּפ םעד ןוא רעבַארַא יד ךיז
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 ןעװעג זיא טלעװ רעשידיי רעצנַאנ רעד ןיא גנונערפיוא יד

 -עלקרעד עפרַאש ַא ןבענעגסיױרַא טָאה "ץנענַא עשידיי , יד . .סיורג
 "ךוב-סייוו, עיינ סָאד :ןרָאװעג טגָאזעג . זיא'ס רעכלעוו ןיא/ .בנֹור
 .רעכַאנָאיצַאנ ַא ףיוא טכער ןייז ןופ .קלָאפ עשודיי סָאד .טבױרַאב
 ,םֹויִּק ןשידיי ןופ הפוקת רעטסרעווש רעד ןיא לארשי ץרא ןיא םייה

 -עט ןשיבַארַא םעד רַאפ גנונױלַאב ַא- ןוא עיצַאלוטיּפַאק ַא זיא'ס

 ןגעק גנוגערפיוא עסיורג א ןעוועג זיא אפָוג דנַאלגנע ןיא ךיוא

 ןבָאה זיוהרעטנוא ןיא ,"ךובסייוו, םעיינ ןופ תורזנ עשידיידיטנַא יד

 דָארּפ ףרַאש ײטרַאּפ-רַאבײל עצנַאנ יד ןוא ירעמע ,?ישטרעשט
 :ןקורדסיוא ןלַאּפעג ןענעז סע ."ךוב-סייוו, םעד ןגעק טריטסעט
 זיא ס, ;"!ןעננוכערּפשרַאפ עטסכעלרעייפ יד ןֹופ ךורב ַא זיא'ס,

 רעד רַאֿפ ןענעז סָאו ,תוחטבה יד ןֹופ ךיז ןכַאלסיוא שיניצ ַא

 הּפרח ַא זיא'ס,, ;" !קלָאפ ןשידיי םעד ןרָאװעג ןבעגעג ,טלעוו רעצנַאג

 ןקרַאטש ַא ,וו .זַא ןוא "!ערע סדנַאלגנע רַאפ גנוקידיילַאב א ןוא

 טָאה טייקכעלטנפע רעד ןיא ןוא טנעמַאלרַאּפ ןשילגנע ןיא קורדנייא
 :ןרָאװעג טנַאזעג זיא'ס רעכלעוו ןיא ,עדער סלישטרעשט טכַאמעג

 םעניילק םעד ןרָאװענ ןבענעג טשינ זיא עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד,

 ןצנַאג םעד ןרָאװעג ןבענעג זיא יז ,?ארשי ץרא ןיא בֹוׁשִי ןשִידיי

 םייה עלַאנָאיצַאנ יד ןרעוו טפרַאדעג טָאה לארשי ץרא .קְלָאפ ןשידיי

 סָאד .טנלָאפרַאפ ןוא טפדורעג ןרעוו סָאװ ,ןסַאמ עשידיי יד רַאפ

 רעכיז .קלָאפ ןשידִיי םעד -רַאפ ּפַאלקזטױט .ַא זיא "ךובד סייוו , עייּב

 ,"!טלפייווצרַאּפ :ןפמעק תורזג עקיזָאד יד .ןגעק ןדיי יד עו :
 זיוהרעטנוא עשילגנע סָאד טָאה טייהרעמ רעניילק רעייז ַא .טימי

 ןרָאװעג ןבעגענרעביא ןאד ןיא סָאװ ; ;"ךובד סייֹוו , םָאדי .טריבָארּפַא

 דנוב-רעקלעפ ןופ עיסימָאק יד ,ףנעג ןיא עיסימָאק-ןטַאדנַאמ רעד

 ,"ךוב-סייוו, ןֹופ ןעננומיטשַאב יד ןפרָאוװענּפָא קימיטשנייא טָאה

 ."סעלַאּפ ןֹופ ןעגנורעדָאֿפ יד טימ םכסה ןיא טשינ ןענייז ייז לייוו,

 המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןכָארבעגסיױא זיא לייוורעד .?טַאדנַאמ-עניט
 ןופ עיצַאזילַאנעל ןייק ןעמוקַאב טשינ טָאה "ךוב-סייוו, סָאד ןוא
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 םוש ןייק טַאהעג טשינ טָאה טכַאמירַאטַאדנַאֿמ יד .דנוב-רעקלעפ

 טשינ ."ךוב-סייוו , ןופ ןעגנומיטשַאב יד טימ ךיז ןצונַאב וצ טכער
 ץרא ןיא גנוריגער-רַאטַאדנַאמ עשילננע יד טָאה ,ףיורעד טסוקעג

 -סייוו , ריא ןופ תורזנ יד ןדנעוווצנָא זָאלסטכיזקיר ןביוהעגנָא ?ארשי

 ,הילע עשידיי יד ןרָאװעג טצענערנַאב קרַאטש זיא ?כ םדוק ."ךוב

 עשידיי רעטנזיוט ןעוו ,טנעמַאמ ןכעלקערש ַא ןיא דָארג סָאד ןוא

 סרעלטיה רַאפ גנוטער יד לארשי ץרא ןיא טכוזעג ןבָאה םיטילּפ

 .הטיחש רעקיט לב

 א

 א
 רע

 קי
2 

5 
2 

 יב

: 
2 

 עטעירועה דלָאש



 רעטסקיצנאווצנואנייא רעד (2

 ףנעג ןיא סערגנַאק רעשיטסינויצ

 -רַאֿפ ךיז טָאה סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטסקיצנַאװצנואנייא רעד

 טסוניוא 28 ןוא 16 םעד ןשיווצ טייצ רעד ןיא ,ףנעג ןיא טלמַאז

 !בָאה עפָארטסַאטַאק-טלעװ רעטנעאנ רעד ןופ תונכס יד ,9

 ןעוועג זיא גנומיטש יד .רעטימעג עלַא ףיוא סנטָאש ערעייז ןפרָאוועג

 ןבָאה ןטַאנעלעד 800 רעביא .עטסנרע ןוא עטנַאּפשענ רעייז ַא

 ייא לָאצ עטסערג יד ,םילקוש 1.400.000 ךרע ןַא טריטנעזערּפער

 ןופ ?עטשפיונוצ רעשיאיײטרַאּפ רעד .םזינויצ ןופ עטכישענ רעד

 -לַא ,210 טפַאשרעטעברַא יד ;רעקידננלָאפ ַא ןעוועג זיא סערגנַאק

 ב עּפורג ,ןטסינויצ עניימענלַא ,148 א עּפורגנ ,ןטסינויצ עניימעג

 8 ?יײטרַאּפסטַאטשנדיײ ,18 ןויצ-ײלעוּפ עקניל ,60 "יחרזמ , ,8

 ןרָאװעג טלייועג זיא סערגנָאק ןופ טנעדיזערּפ סלַא ,ןטַאגעלעד

 .ןיטשיסוא .4 .מ

 -לישעג ןַאמצײװ םייח .פָארּפ טָאה עדער-סגנונפערעד ןייז ןיא

 סָאו ,עּפָארייא ןיא קלאפ ןשידיי ןופ ענַאל עקירעיורט יד טרעד

 םעד טריציקס רע טָאה ןַאד ,רָארעט ןשיצַאנ םעד בילוצ טדייל
 דיי טנזיוט טרעדנוה ןצעזַאב וצ ?ץנעגַא רעשידיי , רעד ןופ ןַאלּפ

 - "רָאֿפ יד ,טייצ רעטסטנעָאנ רעד ךשמב לארשי ץירא ןיא םיטילּפ עש

 - רעד ךרוד טרעטשענ רעבָא טרעוו ןַאלפ ןקיזָאד םעד ןופ גנוכעלקריוו

 טַאדנַאמ םעד טיול טעטכילפרַאפ זיא סאוו ,גנוריגער-רַאטַאדנאמ

 ןיא .עיצאזינַאלַאק ןוא עיצַארנימיא עשידיי יד ןרעטכייליַאפ ֹוצ

 .יד ןּפירגעגנָא ןַאמצייוו .טָארּפ טָאה רעטרעוו ערעטיב ןוא עפ אש

 . ןוא, :קְלָאפ ןשיריי םעד ןוא םזינויצ םעד יבנְל קיטיִלָאּפ עשילגנע

 . רעש ַא טימ ןוא ,ןגָאז ךיא זומ העש רעטסנרע רעקיוָאד יעד

 .תוחטבה עריא ןטלַאהעג טשינ טָאה גנוריגער עשיטירב יד זא ,טימעג

 -"מוא ןעוועג טלָאװ ךיא רעננָא ,ןנַאז וצ סָאד טכייל טשינ רימ זיא'ס

 רעד ןופ טרעלקרעד טשינ טלָאו ךיא ןעוו ,קלאפ ןיימ וצ לַאיֵאל
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 הלווע עכעלקערש ַא זַא ,טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ ענובירט רעקיזָאד

 -ָארּפ ןטסקראטש םוצ םיטש ןיימ ןביוה זומ ךיא .ןוטעג זנוא טרעוו

 ןַא !גנולדנַאהַאב אזַא ףיוא טנידרַאפ טשינ ןבָאה רימ ,טסעט
 ןופ ענַארפ רעד ןיא ןדיי יד יבנל גנוטכילפרַאפ עלַאנַאיצַאנרעטניא

 ,טלעוו רעטריזיליוויצ רעצנַאג רעד רַאפ ןעמונעגרעביא ,לארשי ץרא

 -ירב-סיורג יו הנידמ ַאזַא ןופ ןרעוו ןסירעצ קיטייזנייא טשינ ןעק

 -סער םעד ןטלַאהוצפיוא טימַאב קידנעטש ךיז טָאה סָאװ ,עינַאט

 -כעלרע ןוא לַארָאמ ןופ ןּפיצנירּפ ,ןטַאטקַארט ,ןצעזעג רַאפ טקעּפ

 רעד ןופ קיטילָאּפ עיינ יד ,ןעגנויצַאב עלַאנָאיצַאנרעטניא ןיא טייק

 ןעיצוצקירוצ רָאנ טשינ ןסיוא זיא גנוריגער רעשילגנע רעקיטציא

 -םיוא ליוו יז רָאנ ,טעברַא רעזנוא רַאפ ףליה ןגעוו תוחטבה ענעגייא
 ןופ יובפיוא ןוא ןויצ-תביש ןופ סעצַארפ ןשירָאטסיה םעד ןטלַאה

 "ירפ ךס ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו ,סעצָארּפ ַא ,לארשי ץרא

 -ירב יד .םישזער ןשילגנע ןַא ןעמוקַאב טָאה דנַאל סָאד רעדייא רע

 ןעק'מ זַא ,עיזוליא ןַא ןופ ןברק ַא רשפא ןייז ןעק גנוריגער עשיט

 -נָא יד ןגעק טשינ טעדנעוועג ,ןרעדנַא םעד חוכ ןייא ןלעטשנגעק
 ןקידייטרַאפ ןלעוו ןוא ןזומ רימ .תונברק יד ןגעק רָאנ סרעפיירג

 ,תוחוכ עֶלַא טימ טעברַא רעזנוא ,טכער ערעזנוא ,םנבעל ערעזנוא
 ןעשעג טשינ לָאז סע סָאװ .גנוגיפרַאפ רעזנוא וצ ןעייטש עכלעוו

 ןופ קרעװ סָאד ,טפנוקוצ רעטסטנעָאנ רעד ןיא רעדָא ןגרָאמ ,טנייה

 ןַא ןביילב ןוא ,ןעלקיװטנַא ךיז ןוא ןבעל טעװ םיצולח ערעזנוא

 ןקיטנייה םעד רַאפ גנוקיטומרעד ןוא חוכ ןופ לַאװק רעקיבייא =
 "!תורוד עקידנעמוק יד רַאפ ןוא רוד

 רעכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא רעטסנרע ןַא ןיא ,ךָאו א ןופ ךשמב

 -כיוו עלַא ןרָאװעג טדערעגמורַא שיטירק ןענעז ,עטַאבעדילַארענעג

 / ןוא סערגנָאק ןטצעל .םעד טייז ןעוטפיוא ןוא ןשינעעשעג עקיט

 קורדסיוא םוצ קימיטשנייא ןעמוקעג ןעײטרַאּפ .עלַא דצמ זיא'ס

 .רעשילגנע רעד ןופ תורזג :עיינ .יד-:5356-- .טפַאשרעננעק עפרַאש יד

 גנומיטש רעכעלרעייפ ַא ןיא ,?ארשי ץרא ןיא טכאמ-רַאטַאדנַאמ

 - -וצערּפ ןבָאה עכלעוו ,סעיצולָאזער ייר ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז
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 יּפִא שירָאגעטַאק זיא'ס .סערגנָאק ןשיטסינויצ ןופ ןליוו םעד טריז

 טצעלרַאפ , עכלעוו,"ךובסייו, ןופ קיטילָאּפ יד ןרָאװעג ןפרָאװעג

 עינַאטירב-סיורג עכלעוו ,ןתוביחתה יד טכערב ןוא טכער עשידיי יד

 -עלַאּפ םעד ןוא עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד טימ ,ךיז ףיוא טָאה
 -טלעוו רעטריזיליוויצ רעצנַאג רעד רַאפ ןעמונעג ,טַאדנַאמ-עניטס

 עשיריי סָאד זַא ,טרעלקרעד ןַאד טָאה סערגנָאק רעד ."טייהשטנעמ

 טייהרעדנימ ַא ןביילב וצ ןייז םיכסמ טשינ לָאמנייק טעװ קלָאפ

 ירָאי עגנַאל ןופ חנומא ןייז ןביילב יירט טעװ ןוא לארשי ץרא ןיא

 -נעמ ןיא לארשי ץרא ןיא רָאנ לייוו ,ןויצ תביש ןנעוו רעטרעדנוה
 רעשידיי רעד רַאפ גנוזייפ עכעלקריוו ןוא עלַאער קיצנייא יד ךעל

 "םיוא רעד ןגנעק טריטסעטָארּפ טָאה סערגנָאק רעד .טייקיזָאלמיײיה

  םָאװ ,םישדח סקעז עטסטנעָאנ יד ךשמב הילע רעד ןופ גנוטלַאה

 . "יט רעשיצאנ רעד רעטנוא ןבעל סָאװ ןדיי יד זַא ,וצרעד טננערב

 -ַאר וצ טייקכעלנעמ רעקיצנייא רעד ןופ טבױרַאב ןרעו ,עינַאר

 יופ ןצנעװקעסנָאק יד רַאפ טײקכעלטרַאװטנַארַאפ יד .ךיז ןעוועט

 ,גנורינער רעשיטירב רעד ףיוא ךעלסילשסיוא טלַאפ קיטילָאּפ ַאזַא

 רעפנעג רעד ןֹופ גנודײשטנַא יד טסירגַאב טָאה סערגנָאק רעד

 ןיא טשינ זיא "ךוב-סייוו, סָאד זַא ,םעד ןגעוו עיסימָאק-ןטַאדנַאמ
 ףוסל ןֹוא ,טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ ןֹופ ןעגנומיטשַאב יד טימ םכסח
 ןבעל וצ סולשטנַא רעד ןרָאװעג טקיטעטשַאב לָאמַאדעדיװ זיא
 עקידתונכש יד ןיא ןוא ?לארשי ץרא ןיא רעבַארַא יד טימ םולשב

 -ענ וצ ןרָאװעג טרעדָאפענפיוא זיא עוויטוקעזקע יד ןוא ,רעדנעל

 ,טעברַאנעמַאזוצ רעשיבַארַא-שידיי ַא רַאפ טייקכעלגעמ יד ןענופ
 טָאה עכלעוו ,ענַאל רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעטנַאּפשעג רעד בילוצ

 ,1989 טסוניוא ןופ געט עטצעל יד ןיא טציּפשעגוצ ךעלרעפעג ךיז

 רעד .ןרָאװעג טצריקרַאֿפ סערגנָאק ןופ ןעננולדנאהראפ יד ןענעז

 טנזיט 700 ןופ ךיוה רעד ןיא ןרָאװענ טמיטשַאב זיא טעשזדוב

 .ןרָאװעג טלייוועג רעדיוו זיא עוויטוקעזקע עטלַא יד ןוא טנופ
 ,טכַאנייב קיטשרענָאד ,טסוגיוא 24 םעד ,גנוציז רעטצעל רעד ףיוא

 זַא ,גנונּפָאה ןייז טקירדעגסיוא ,טרירעג ףיט ,ןַאמציײװ .ּפָארּפ טָאה
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 ךישממ ןוא גירק םעד ןבעלרעביא ןלעװ טניירפ ןוא םירבח עֶלַא

 ערעזנוא , :טרעלקרעד ןַאד טָאה רע .טעברַא עשיטסינויצ רעייז ןייז

 ,סעיטַארקָאמעד עקידברעמ יד טימ ןדנוברַאפ ןענעז ןסערעטניא

 "!ףמַאק רעזנוא זיא ףמַאק רעייז

 ןופ טנעדיזערּפ רעד ןטלַאהעג טָאה עדער-סולש עכעלרעייפ יד

 רעטנעָאנ רעד ןנעװ טדערעג טָאה רע .ןיקשיסוא .מ .מ סערגנָאק

 -ידיי יד טָארד עכלעוו ,הנכס רעסיורג רעד ןגעוו ןוא המחלמ-טלעוו

 ץרא ןיא ךיוא ןוא עּפָארײא-לַארטנעצ ןוא -חרזמ ןיא םיבושי עש
 ןלעװ םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ ןסַאמ יד זַא ,ןּפָאה ןליוו רימ .?ארשי

 עלופליפעג ןייז ,עפָארטסַאטַאק עכעלרעפעג יד ןדיימסיוא ךעלקילנ

 טימ ןסָאלשענ ניהנמ רעשיטסינויצ רעטלַא רעד טָאה עדער-הליענ

 ןיא טייג ,"סולשל וכלֵא :שטנוװ ןשיאערבעה-ל?ענָאיצידַארט םעד
 | !ןדירפ

 ,סערגנָאק רעצנַאנ רעד טָאה ליפענ ןטסנרע-ףיט ,ןרעווש ַא טימ

 םעד ,עדער-הליענ סניקשיסוא ךָאנ ,ןעגנוזעג טסעג ןוא ןטַאנעלעד יד

 -ומרעד עֶלַא ץָארט ."הוקתה , יד ,גנונעפָאה ןופ ןמיה ןלַאנָאיצַאנ

 רעטקירדעג ,רערעווש ַא ןיא ןרָאפעצ ךיז ןעמ זיא ,רעטרעוו-סגנוקיט
 ןטנעֶאנ םעד ןופ סנטָאש יד טרעטנענרעד ךיז ןבָאה'ס .גנומיטש

 .ןברוח ןכעלקערש



 תולג ןיא סנַאליב רעד :ןברוח ןופ ןטָאש ןיא (3

 לארשי ץרא ןיא ןוא

 ןטײװצ ןיא טָאה סָאװ ,ןברוח ןקיד'ארומ ןופ ןטָאש ןיא

 טמוק ,עּפָארייא ןיא םיבושי עשידיי יד טעטכינרַאפ ,גירק-טלעוו

 ערָאּפכַאיד רעד ןיא בצמ םעד ןופ סנַאליב ַא ןכַאמ וצ סיוא זנוא

 ,עפָארטסַאטַאק רעד ברע ,1939 ראי ןיא

 ןייז טכיירגרעד טלָאמעד םוטנדייטלעוו סָאד טָאה שירעמונ

 םעד ןופ ,תושפנ ןָאילימ 1ד 1939 .י ןיא קידנלייצ ,טקנוּפ-ךיוה

 ביֹוהנֶא ןופ ,רָאי טרעדנוה ןופ ךשמכ .עּפָארייא ןיא ןָאילימ 10

 ננורעקלעפאב עשידיי יד ןיא ,1939 זיב טרעדנוהרָאי ןט-19 םנופ

 -ענ טשינ ,קיכַאפ ףניפ טעמכ ןרָאװעגנ טרעסערגרַאפ עּפָארייא ןיא

 עיצַארנימע רעשידיי רעכיירלָאצ ןוא רעקיד'רדסכ רעד ףיוא טקוק

 -סור ןיא עילַאװכ-ןעמַָארנָאּפ רעד טניז ,סוניקוא רבעל עּפָאריײא ןופ

 -ענסיוא עּפָארייא ןופ ןענייז 1939 .י םוצ זיב 1881 .י ןיא דנַאל

 -עמַא ןופ םורד ןוא ןופצ ןיא ,ןדיי ןָאילימ ריפ רעביא טרעדנַאװ

 -עג ןבָאה סָאװ ,םיבושי עשידיי עסיורג ןסקַאװענסיױא ןענייז עקיר

 רעמ ץְלַא רָאי ןדעי טימ ןבָאה ןוא תושפנ ןָאילימ סקעז טלייצ

 עקיזָאד יד ,חעּפשה עשיטילָאּפ ןוא עלעירעטַאמ רעייז טרעסערגרַאפ

 ,גנולקיװטנַא ריא ןוא עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ץנעדנעט ע'טלוב

 -כיר רעד ןיא ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד טניז

 עשידיי עסיורג עיינ ןופ גנומאש ןוא עיצַארנימע-ןסָאמ ַא ןופ גנוט

 םעד תעכ ןברוח ןופ טכיל ןיא ךיז טָאה ,סוניקואל רבעמ םיבושי

 -נוװ שממ ,עלַאנעמַאנעפ א יװ ןזיװוענסױרַא ,נירק-טלעוו ןטייווצ

 ןקידרעטייו םעד טעװעטַארעג טָאה סָאװ ,גנוניישרעד ערַאברעד

 .קָלָאֹפ ןשידיי ןופ םויק

 טניז ,ךיז טָאה םוטנדיי ןשיאעּפָארייא ןופ ןינבו ןינמ בור רעד

 יד טָאה 1929 .,י ןיא .םיחטש:חרזמ יד ףיוא טרירטנעצנָאק תורוד
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 ,טנעצָארּפ 10 ךרע ןַא ןפָארטַאב ןליוּפ ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי

 ןופ .צָארּפ 0 עניאַארקוא ןיא ןוא טנעצָארּפ 9 דנַאלסור-סייוו ןיא

 רעבָא ןבינ ןרעפיצ עקיזָאד יד .ננורעקלעפַאב-סדנַאל רעצנַאג רעד

 יד ןיא םיבושי עשידיי יד לייוו ,דליב עקיטכיר סָאד רעביא טשינ

 ענעסָאלשעג ףיוא רָאנ טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה רעדנעל עטנַאמרעד
 ןפַאשעג ךיז ןבָאה ןפואה הזב .טעטש יד ןיא רקיעב ןֹוא םיחטש

 -ָאיצַאנ םענעגייא ןשיפיצעּפס ַא טימ םיבושי עשידיי עטקַאּפמָאק

 ,רענייטש-סנבעל ןכעלטּפַאשטריװ-שיטילָאּפ ןוא ןלערוטלוק-לַאנ

 ןופ םיבושי עשידיי יד ןיא עינָאלַאנַא םוש ןייק טשינ טָאה סָאװ

 'חרזמ ןיא םוטנדיי סָאד .עקירעמַא ןופ וליפא ןוא עּפָארײא ברעמ

 -רָאי ךס ַא ןופ עיצידַארט עשירָאטסיה ַא טַאהעג טָאה עּפָאריײא
 -נייא ןוא טלצרָאװעגנייא ףיט ןעוועג זיא םויק ןייז ןוא רעטרעדנוה
 רעקיד'תושממ רעד ןיא ןוא ןײזטסוװַאב םעד ןיא טעוועדנופעג

 רעד ןוא הטיש עשיטסימָאנָאטױא טיװָאגבוד ןועמש .טייקכעלקריוו

 ןעוועג ןענייז ,םַארנָארּפ רעשיטילָאּפ רעסרָאפגניזלעה רעשיטסינויצ |

 דוד עגנַאל טניז ,רעקיזָאד רעד ןֹופ יוברעביא רעשינָאלָאעדיא רעד

 -נדיי-חרזמ ןופ טייקכעלקריוו רעטסעפ ןוא רעטלצרָאוװעגניײא ,תור

 ןוא ןעמרוטש עלַא ןופ רעקרַאטש ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,םוט

 עשידיי יד .םֹויק ןקידרעטייוו ןייז ןעָארדַאב ןענָאק עכלעוו ,תונכס

 רעבָא ,טמיטשעג שיטסינויצ סיואכרוד ןעוועג ןענייז ןסַאמ-סקלָאפ

 רעד ןופ עיטסעגוס יד .תולנה תלילש ןופ ןענַאטשעג טייוו ןענייז ייז

 ןיא ןליפַא זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא טייקכעלקריוו רעגנַאל-תורוד

 -רַאפ ַא םימ ןעמונעגמורַא םוטעמוא ,ןברוח ןקיד'ארומ ןופ ןטָאש

 ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןענייז ,לארשי תאנש ןופ עילאווכ רעטמס

 ולַאּפ יד ףיוא ייס ,סעיציזָאּפ ערעייז ףיוא ןבילבעג ןייטש רעטייוו
 -רַאפ ןקיטומ ַא וצ טיירג ,עכעלטפַאשטריוו יד ףיוא ייס ןוא עשיט

 .תונכס עקירָאפ תעב ןוא תורוד עקירָאפ ןיא יו ,ףמַאק-סגנוקידייט

 רעמוז ןיא ,ןברוח םעד ברע סָאװ ,לַאפוצ ןייק טשינ רשפא זיא'ס

 -הליהק ןוא -טַארטָאטש יד תעב ,ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןבָאה ,9

 "דנוב , רעד .סעטסיל עשידנוב יד ףיוא טפַאהנסַאמ טמיטשענ ,ןלַאװ
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 -ייטרַאפ רעטסנעוװקעסנָאק ןוא רעטסלַאקידַאר רעד ןעוועג ךָאד זיא
 - ,טייקכעלקריוו-תולנ רעשידיי רעד ןופ רעקיד

 רעד וצ טנייה ןיוש טרעהענ סָאװ ,טייקכעלקריוו עקיזָאד יד

 ,ןברוח םעד ברע ןרָאי יד ןיא טָאה ,טײהנגנַאגרַאפ רעשירָאטסיה

 סרעדנוזַאב .גייטשפיוא ןטסנעש ןוא ןטסקיטכעמ ריא טכיירגרעד
 -ולָאּפ ייס ,םוטנדיי ןשיליוּפ םייב ןעמוקעג קורדסיוא םוצ סָאד זיא
 א טימ טריסלוּפ ָאד ןבעל עשידיי סָאד טָאה קיטסייג ייס ןוא שיט
 עשיטילַאּפ יד .תוחמ ןכייר-רוטלוק ןוא -טלַאהניא ,ןקיטרַאנדישרַאפ
 ַא טלקיװטנַא ןבָאה ןעגנוריטַאש ןוא ןעגנוטכיר עלַא ןופ ןעיײטרַאּפ
 טימ לופ ,טייקיטעט עכעלטפאשנדייל-שימרוטש טּפָא ,עכעלגעט-גָאט
 סַאג עשיריי יד ןבָאה סָאװ ,ןסלוּפמיא עלַאיצַאס ןוא עלַאנָאיצַאנ
 רעלַאער וצ ןוא ףמַאק םוצ טריזיליבָאמ רדסכ ןוא טריזיוויטקַא
 םעד טרעכיײרַאב ןבָאה םיחוכו עשיגָאלָאעדיא יד .טעברַא-יובפיוא
 ךעלסעגרַאפמוא .שטנעמ-סקלָאפ ןטושּפ ןופ שזַאנַאב ןשיטילַאּפ
 ןטימ עסערּפ רעשידיי רעד ןופ לָאר עסיורג יד ןורכז ןיא טביילב
 סעדעי ןבָאה ןגַאלרַאפ רעקילדנעצ .שארב יטנעמַאמ , ןוא "טגיײה,
 ַא ,ןרושָארב ןוא רעכיב עשידיו עיינ רעטרעדנוה ןבעגעגסיורַא רָאי
 -תיב , ,"ָאשיצ , ,"תוברת, יװ ,ןּפיט-לוש עטסנעדישרַאפ ןופ ץענ
 םעד ןעמונעגמורַא טָאה ,ערעדנַא ןוא "טלוק-לוש , ,"הנבי, ,"בקעי
 עשידיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןגיוצרעד ןוא בושי ןשידיי ןצנַאג
 -סייג רעד ףיוא ךיז ןלעטשוצּפָא ץַאלּפ רעד זיא ָאד טשינ .רעדניק
 ןרָאװעג טלמַאזעגנָא ןיא סָאו ,םוטנדיי-חרזמ ןופ תורישע רעקיט
 -עפעש טימ טצנַאלגעג טָאה ןוא רעטרעדנוהרָאי עגנַאל ןופ ךשמב
 ןיא רעכיז ךָאנ טעוו'מ .ןברוח ןקיד'ארומ םעד ברע טכַארּפ רעשיר
 יד ןצַאשּפָא ,קירעהעג יו ,ןטנעמונַאמ --- םירפס עקידנכערּפשטנַא

 ןופ ןוא ?לכב םוטנדיי ןשיאעּפָארייא-חרזמ ןופ תורצוא עקיטסייג
 | .טרפב םוטנדיי ןשיליוּפ

 -ארעד םוטנדיי ןשיאעּפָארייא-חרזמ ןיא טָאה סזיויצ רעד
 עקידנרינימָאד ןייז ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ניוז ,םרעב
 יד זיא ,ןברוח ןשירעלטיה םעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא .חעּפשה
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 רעד ןעוועג זיא ?ארשי ץרא ,ןרָאװעג טריזינויצ ירמנל סָאג עשידיי
 עשיצולח יד .ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ ?יצ רעד ןוא םולח

 קורדסיוא םוצ טלוב זיא סָאד .טנגוי יד טשרעהַאב טָאה גנוגעווַאב

 .םוטנדיי ןשיסקָאדָאטרָא-?לענַאיצידַארט ןופ ןסַָאמ יד ייב ןעמוקעג

 . -יטנַא עקילָאמַא ריא ןזָאלרַאפ טזומעג טָאה "לארשי תדוגא יד
 ןיא ןרָאװעג ןניוצעגנײרַא רעמ ץְלַא זיא ןוא גנולעטש עשיטסינויצ

 -קַא עקידלארשידץרא יד .ץראה ןינב ןופ סעצָארּפ ןקידנסקַאװ םעד

 ןגיטשעג קידלַאװעג זיא םוטנדיי ןשיאעּפָארייא-חרזמ ןופ טעטיוויט

 -רַא-יובפיוא עלַא יוב גנוקילײטַאבטימ רעלעיצנַאניפ ןוא הילע ןיא

 -לוזער עכעלנייוועגרעסיוא טכיירגרעד רעכיז טלָאװ יז ןוא ,,ןטעב|

 רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא רעקידמוצולּפ רעד טשינ ןעוו ,ןטַאט

 -טסעפ טנייה ןעמ ןָאק וויטקעּפסרעּפ ןשירָאטסיה ןופ ,המחלמ-טלעוו

 ןשיאעּפָארייא-חרזמ ןופ ָאּפמעט רעקיד'לארשי-ץרא רעד זַא ,ןלעטש

 זיא רע ,ןטייצ עקירָאפ יד יבנל קרַאטש רָאג ןעוועג זיא םוטנדיי
 ךיז טָאה סָאװ ,עפָארטסַאטַאק רעד יבנל ךַאװש וצ ןעוועג רעבָא

 | יי | ,טרעטנענרעד

 1999 .י ןיא זיא םוטנדיי ןשיאעּפָארייא-חרזמ ןיא רָאנ-טשינ

 ײא'ברעמ ןיא ךיוא .םזינויצ ןופ חעּפשה יד ןעוועג קידנרידיצעד
 ןרָאװעג ןוא ןסקַאװעגסיױא גנוגנעװַאב עשיטסינויצ יד זיא עּפָאר

 ײנַא עשיטסירעלטיה יד .ןבעל ןשידיי ןיא חוכ רעטסקרַאטש רעד

 /-נעל עשיאעּפָארייא-ברעמ יד ןיא ךיוא ןעגנורדעגניירַא זיא עיצַאמ

 -טַא יד טעטסעּפרַאפ םזיטימעסיטנַא ןלַאטורב טימ טָאה ןוא רעד

 םוטנדיי םעד ןוא עטרילימיסַא .םיבושי עשידיי יד םורַא רעפסָאמ

 םוצ ןרעטנענרעד ןעמונעג רעדיוװ ךיז ןבָאה ןזיירק עטעדמערפרַאפ

 -ןיצ ןרַאפ גנוריסערעטניארַאפ יד ןסקַאוװענ זיא'ס ,רוקמ םענעגייא

 עשידיי יד טרעבָארעד, ;גנוזָאל ס'לצרעה .לארשי ץרא רַאפ- ןוא םזינ

 -סינויצ רעד .ךַאזטַאט ַא ןרָאװעג םוטעמוא טעמכ זיא "!תוליהק

 ןוא רעלוּפָאּפ ןענייז דוסיה ןרק ןוא תמיק ןרק רעד ,לקש רעשיט
 -רַאפ ךיז טָאה סרעדנוזַאב .ןזיירק עשידיי עלַא ןיא ןרָאװעג טכילַאב

 -ָאב , רעד ווו ,דגַאלגנע ןיא סולפנייא רעשיטסינויצ רעד טקרַאטש
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 -ַאב ןבָאה סעיצוטיטסניא עשידיי ערעדנַא ןוא ?סיטוּפעד ףֶא דרַא

 "עג ןענייז זיוהרעטנוא ןשילננע ןיא .גנוריפ עשיטסינויצ ַא ןעמוק

 טָאה טנגוי רעטרילימיסַא רעד ןשיווצ ,ןטסינויצ --- ןטַאטוּפעד ןסעז

 ןעמַָאנ ןטימ עיצַאזינַאנרֶא עיינ יד טעברַאעג גלָאֿפרעד טימ
 ."םיגובה;

 עיצַאזינַאגרָא-טלעוװו עשיטסינויצ יד םורַא טמענ 1999 .י ןיא

 ןיא תוכולמ 80 ךרע ןַא סעיצַארעדעּפ עלַאירָאטירעט עריא טימ

 עשיטסינויצ יד זיא ןסקַאװעגסיוא סרעדנוזַאב .טלעוו רעצנַאנ רעד

 וו ,עקירעמא ןפצ ןופ ןטַאטש עטטיגײרטפ יד ןיא עיצאזינַאנרַא

 .יבגל) טנזיוט 260 ןפָארטַאב טָאה 1989 .י ןיא םילקוש ןופ לֶָאצ יד

 ,ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא ,םוטעמוא .(1921 ,י ןיא טנזיוט 0

 .ו .זַא ןוא עקירפַא-םורד ;עילַארטסיױא ,עקירעמַא-םורד *,עדַאנַאק

 -ויצ רעד ןופ חעפשה עשיטילָאּפ ןוא עקיסעמנלָאצ יד רדסכ טסקַאוװ

 -שינעמלוזומפ ןוא עשיבַארַא יד ןיא וליפַא .גנונעווַאב רעשיטסינ
 עשיטסינויצ ךיז ןעלקיװטנַא ןוא ןריטסיזקע רעדנעל עשילַאטנעירָא
 עשיטסיוויצ יד ןענווועג טָאה גנוטיידַאב עסיורג ַא .סעיצַאזינַאגרא
 -ערגרַאפ ןוא ןכַארּפש ענעדישראפ ןיא טניישרעד עכלעוו ,עסערפ
 | | ,רָאי ֹוצ רָאי ןופ סולפנייא ןוא שזַאריט ריא טרעס

 -כעלקריוו רעשידיי רעד ןיא ץנעדנעט עשירָאטסיה יד ביוא
 זיא סָאװ ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד טניז ,טייק
 ןופ גנופַאש ןוא עיצַארגנימע-ןסַאמ א ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנַאנעג
 -אנעפ א ןעוועג ןיא ,סוניקואל רבעמ םיבושי עשידיי עסיורג עיינ

 עוטידי יד סָאד ןיא אט ,גנוניישרעד ערַאברעדנוװװ ןוא עלַאנעמ
 .סָאמ רערעסערג ַא ןיא ךָאנ ןרָאװעג לטרשי ץרא ןיא עיצַאזינַאלָאס
 טנעירָא רעשיבַארַא רעד ןעוועג זיא ןענַאטשענּפָא ןוא וויטימירּפ יו
 בושי רעקיד'לארשי ץרא רעד זיא ךָאד ןוא !עקירעמַא-ןופצ יבנל
 480 לָאצ רעד וצ ןסקַאװענסױא 1880 .י ןיא תושפנ טנזיוט 28 ןופ
 זיא ךיילגרַאפ רעקיסעמנלָאצ רעקיזָאד רעד רעבָא .1999 .י ןיא טנזיומ
 -ידנריניצסַאפ שממ ,רערַאברעדנוװו רעד רַאפ קורדסיוא רעכַאװש ַא|

 ןייז גישמ טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,?ארשי ץרא ןיא גנולקיװטנַא רעק
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 ןוא ,קיטסיטַאטס רענעקורט ןוא קינָאל רעטלַאק רעד טימ זיולב
 עירָאגעטַאק רעד וצ ,ןיעדוי אלב רעדָא ןיעדויב ,טפָא ךיז טגנַאלַאב

 גנולקיװטנַא עקירעי-60 יד .קיטסימ רעלופ-םיסנ ,רעשיאָארעה ןופ

 ויב ןרענָאיּפ-"וליב , עטשרע יד טניז ,בושי ;קיד'לארשי ץרא ןופ

 ,םיסנ ןוא םזיאָארעה ןופ טייק ןייא ןעוועגנ זיא 1989 רָאי םוצ

 סָאװ ,ןעגנורעטש ןוא ןטייקירעװש עלַא ףיוא טקוקעגנ טשינ

 ןרָאװעג טפרַאשרַאפ טכַאמ-רָאטַאדנַאמ רעשילגנע רעד דצמ ןענייז

 ןוא עיצַאזינַאלָאק עשידיי יד טָאה ,"ךובסייוו, ס'דליפסַאּפ טניז

 ןוא ןקידרעטייו ַא טכַאמעגכרוד ?ארשי ץרא ןיא טעברַא-יובפיוא

 ,ךיז טָאה הילע יד .ןטיבעג עלַא ףיוא סעדנָארּפ ןטרעלענשרַאפ

 -על-טשינ ,, ןוא עלַאגעל ףיוא ,טלעטשענּפָא טשינ ,תורזנ עלַא ץָארט

 עשימָאנָאקע יד .לארשידץרא ןייק ןעמוקעגנָא ןדיי ןענייז ןגעוו ?עלַאנ

 -ַאב ןיא ןוא סיזירק םעד ןעוועג רבונ טָאה ,דנַאל ןופ גנולקיװטנַא

 זיא 1928 .י ןיא ,תוחוכ ןוא ןסלוּפמיא עשידפ טימ ןרָאװעג טיינ

 ןיא טָאטש יד .טרָאּפ רענעגייא ןַא ביבא-לח ןיא ןרָאװעג טנפעעג

 .רעניווונייא טנזיוט 180 טלייצעג טָאה ןוא ןסקַאװעגסיױוא קרַאטש

 / -ָאמ ןופ יוב םעד טכעלנעמרעד טָאה קיטסירוט עטרעסערגרַאֿפ יד

 ןיא .ןזעווספיש ןופ גנולקיװטנַא עלענש יד ןוא ןלעטָאה ענרעד |

 -ןטנעמַאיד רעד רַאפ רעטנעצ ַא ןפַאש ןביוהעגנָא ךיז טָאה היגתג

 קרַאטש ,טייצ-המחלמ רעד ןיא ,רעטעּפש זיא עכלעוו ,עירטסודניא

 -סמַא ןוא ןּפרעװטנַא ןופ םיטילּפ-סנירק יד קנַאד ַא ןסקַאוװענסיױא

 זיא ,1939-1990 ןעורמוא עשיכַארַא יד ןופ ןרָאי יד ןיא .םַאדרעט

 טנזיוט 90 טימ ןרָאװעג טרעסערגרַאפ ץיזַאב-דנַאֿל רעשידיי רעד

 יד .(ל"קק רעד ןברָאװרעד טנזיוט 70 טָאה ןופרעד) סםַאנוד

 -קַאפ רעכעלטּפַאשטריװ רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג זיא רוטלוק-ןשזנַארָא

 1919 .י ןיא טָאה סָאװ ,םיסדרּפ יד ןופ חטש רעד .דנַאל ןיא רָאט

 טכַאפנעצרַאפ 1999 .י ןיא זיא ,דרע םַאנוד טנזיוט 80 ןעמונרַאפ

 רעמ טָאה דרע-םיסדרּפ םַאנוד טנזיוט 300 עקיזָאד יד ןופ .ןרָאװעג

 קנַאב-רַארגַא עטעדנירגנעגַײינ יד .ןדיי וצ טרעהעג טפלעה יד יװ

 ,קנַאב-ןײטסעלַאּפדָאלגנַא רעטלַא רעד טימ ןעמַאזוצ טָאה (1956)
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 -טפַאשטריװדנַאל ןופ גנולקיװטנַא רעד ייב לעיצנַאניפ ןפלָאהעגטימ

 ןעועג קיטעט ןענייז סע רעכלעוו תבוטל ,עיצַאזינָאלָאק רעכעל

 "נב , ךרוד טעדנידנעג) "עטוטה} יו ,ןטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ

 עלענש .,ערעדנַא ןוא (ןיז-ןטסינָאלָאק ןופ עיצַאזינַאנרָא ןַא ,"ןימינב

 ײנָאלָאקרעטעברַא יד ןענעכײצרַאפ וצ טָאהעג טָאה ןטירשראפ

 -רע רעד .םידבוע-יבשומ ןוא תוצובק עכיײרלַאצ עריא טימ עיצַאז

 .ללחנ ןיא 1991 ,י ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא םידבוע בשומ רעטש
 "ייז ,תוצובק יד ןיא ןפוא-סנבעל ןשיטסיוויטקעלַאק םעד וצ דונינב

 -ניא ןופ דוסי ןפיוא ןרָאוװעג טריזינַאנֹרַא םידבוע-יבשומ יד ןענ

 .טעברַא-טסבלעז ןוא ץיזַאב ןלעודיוויד

 ןוא עשימָאנָאקע יד ןסקאועג דנַאל ןיא זיא רָאי-וצ-רָאי ןופ

 טָאה עכלעוו ,"םידבועה תורדתסהג רעד ןופ העּפשה עקיטסייג

 טנזיוט ףניפ ךרע ןַא טימ 1920 .י ןיא טייקיטעט ריא ןביוהעגנָא

 טנזיוט 100 רעביא טלייצעג ןיוש 1939 ,י ןיא טָאה ןוא רעדילגטימ

 -עג עטסערג יד ןבָאז ןעניירַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ .רעדילגטימ

 -רַא-יוב יד וצ ןוא רעטעברַא עכעלטפאשטריוודנַאל יד וצ טרעה

 ןעמ ףרַאד סעיצוטיטסניא-"תורדתסה , עכיירלַאצ יד ןופ .רעטעב

 -ַאזוצ זיא רעכלעוו ,"הנוב ללוס, םעד ןענַאמרעד לָאמנײאכָאנ ָאד

 -ענרעטנוא-יוב עטסקיטכיוו יד ןרָאװעג יסידבוע תרבח, טימ ןעמ

 ןסקַאװעג זיא "תורדתסה , רעד ןופ טעטיוויטקַא יד ,דנַאל ןיא גנומ

 עסיורג יד סרעדנוזַאב ןענעכייצרַאפ ָאד ףרַאד'מ ,טיבעג ןדעי ףיוא

 יד ןוא "לסוא;, +-עטַאעטירעטעברַא םעד ,"רבד, גנוטייצ-גָאט

 ."לעוּפה  עיצַאזינַאנרָא-טרָאּפס
 רעטסקידנעטשלופ רעד ןלעטשטסעפ ךיז טזָאל 1959 .י ןיא

 ךַארּפש-רוטלוק ןוא -גנַאגמוא עקידעבעל סָלַא שיאערבעה ןופ ןוחצנ

 ןעננוריטַאש עֶלַא ןופ ןזעוולוש סָאד .בושי ןקיד'לארשי ץרא ןופ

 -עה סיואכרוד ןוא ןטסוװַאב-לַאנַאיצַאנ םעיינ א ןניוצרעד טָאה

 סָאד ןענַָאמרעד ןעמ ףרַאד ןלוש עשינכעט יד ןופ ,רוד ןשיאערב

 000 ךרע ןַא 1989 .י ןיא טלייצעג טָאה סָאװ ,הפיח יא םוקיגכעט

 טרעסערגרַאפ רדסכ טָאה טעטיזרעטינוא רעמילשורי יד ,ןטנעדוטס
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 עצנַאנ א ןעמוקַאב טָאה ןוא ןטיבעג-סטעברַא ןוא -רידוטש ערוא

 יד ,דנַאלשטייד ןופ רקיעב ,ןרָאסעּפָארּפ עטנענימָארּפ עיינ ןֹופ ייר

 טָאה ןוא ןעוועג קיטעט רעטייוו זיא ילאלצב , ?וש-טסנוק עטלַא

 ןוא ןעגנוריטַאש עלַא ןופ עסערּפ עשיאערבעה יד .טיובעגסיוא ךיז

 ךס א טָאה ,עשידָאירעּפ יד ייס ןוא עכעלגעט יד ייס ,ןעײטרַאּפ

 -סוװַאבטסבלעז ןייז וצ בושי ןקיד'לארשי ץרא םעד ןפלָאהעגטימ

 -םייר רעשירעלטסניק ןוא רעקיטסייג ,רעשיטילַאּפ ןופ הגרדמ רעט
 םעד רעסיוא ,הרוש עטשרע יד ןבָאה ,טעטַאעט יד ןשיוװצ .טייק

 -סור ןופ ןעמוקעג) "המיבה, יד ןעמונרַאפ ,"להואה , ןטנָאמרעד

 םעד ףיוא .יאטאטמ, עניב עשיריטַאס יד ןוא (19928 .י ןיא דנַאל

 :סעֶקרַא רעשינַאּפמיס רעד ןעוועג קיטעט ןענייז סיוומ ןופ .טיִבעֶג -

 ,םילשורי ןיא םוירָאטַאװעסנָאס רעד ןוא .ביִבא-לת ןיא .רעט

 ,יָאזװ , ןופ טייקיטעט יד ןענָאמרעד ךָאנ ןעמ ףרַאד פוס םוצ = -

 רעד ןופ ןוא ןעיורפ עשיטסינויִצ ןופ עיַצַאזינַאגרָא-טלעװו רעד |

 ןופ םילוע יד טלמַאזעג ךיז םורַא טָאה עכלעוו ,"השדח .הילע,
 -ענ טפָא ןענייז סָאװ ,יײקַאװַאלסָאכעשט ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטייד

 ןיא ןעגנוגנידַאב-סנבעל עיינ יד יבגל ןָאלפליה-ןוא-טָאר ןענַאטש

 | | | | ,דנַאל

 -יורג רעד ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא לָאמ רַאּפ ַא ןיוש זיא'ס
 טָאה לארשי ץרא ןיא גנורעקלעפַאב עשיבַארא יד ןכלעוו ,ןצונ רעס'

 ןבעגעגוצ ךָאנ ָאד לָאז ,עיצַאזינַאלָאק רעשידיי רעד קנַאד א ןגיוצעג |

 -ַארַא יד זיא 1929--1919 ןופ טייצ רעד ןיא זַא ,טקַאפ רעד ןרעוו

 טימ ןרָאװעג טרעסערגרַאפ לארׂשי ץרא ןיא גנורעקלעפַאב עשיב

 עקידתונכש יד ןיא גננורעקלעפַאב יד תעב ,תושפנ טנזיוט 0

 ןָא טעמכ ןבילבעג טייצ רעבלעז רעד ןיא זיא רעדנעל עשיבַארַא

 ַא ןעגנַאנעג ןיא ןדריה רבע ןוא עיריס ןופ ,סקווווצ זיא'ס ןכלעוו

 ןייק ,רערעדנַאװנייא ץלַאנעלמוא עשיבַארַא ןופ םָארטש רעקיד'רדסכ |

 -נַאטס-סנבעל רערעכעה רעד ןגיוצענוצ טָאה סע עכלעוו ,?ארשידץרא

 .רעבארַא עקיד'לארשי ץרא יד ןופ טרַאד

 טריפעגנָא לארשי תאנש ןופ עילַאװכ-טלעוװו עקידנסקַאו יד
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 לארשי ץרא טכיירגרעד ךיוא טָאה ,םזירעלטיה ןופ טריזינַאגרָא ןוא

 -ובַארַא רעד ןופ ןלייט עסיורג טמסרַאפ טפינײצַאנ טימ טָאה ןוא

 -סינימדַא-רָאטַאדנַאמ רעשילננע רעד ןופ ןוא גנורעקלעפַאב רעש

 -ַאב ךיז ןבָאה לארשי ץרא ןיא רעזייה עשילננע ליפ ןיא ,עיצַארט

 ץרא רעד ןעוו ,גָאט ןיא .ןרעלטיה ןופ רעדליב טנעוו יד ףיוא ןזיוו

 ןטכעלטנפערַאפ םעד ןנעק טריטסעטָארּפ טָאה בושי רעקיד'לארשי

 בינא-?לת ןופ ןסַאג יד ףיוא ךיז ןבָאה ,1999 יַאמ ןיא "ךובסייוו,

 ןעמלעה ענעלָאטש סנעמעוו ףיוא ,ןטנַאיצילַאּפ עשילגנע ןזיװַאב

 ,ץיירקנקַאה רעד טלָאמעגסיוא ןעוועג זיא'ס

 טָאה ,לארשי ץרא ןיא ייס ןוא רעדנעל-ערָאּפסַאיד יד ןיא ייס

 ןטָאש רעקיטולב רעד טײרּפשעגסיױא םיבושי עשידיי יד רעביא ךיז

 "עג םוטנדיי םעד טָאה רעכלעוו ,םזירעלטיה ןשירעכערברַאפ ןופ
 -כעראב ןצנַאנ םייב רעבָא .גנוטכינרַאפ רעשירעדרעמ טימ טָארד

 -עגּפָא גונעג טשינ קלאפ ןשידיי ןיא ןעמ טָאה ,םזימיסעּפ ןטקיט

 -ַאד טָאה'מ .הנכס רעשירעלטיה רעד ןופ טייקכעלרעפעג יד טצַאש

 ןכעלשטנעמ ןוא עיטַארקַאמעד ןופ תוחוכ יד טצַאשענרעביא ןגעק

 ,ײרַאברַאב ןוא תועשר ןופ טכַאמ יד טצַאשענרעטנוא ןוא רשוי
 ןעוועג ןיוש ןעמ זיא ,תמא ןכעלקערש םעד ןעזרעד טָאה ןעמ ןעוו
 ,טקיטעּפשרַאפ קראטש ןטכיזניה ךס ַא ןיא
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 רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןכַאנ - (74|

 | המחלמ-טלעוו

 דנַאלשטייד עשיצַאנ סָאד זיא 1989 רעבמעטּפעס ןט-1 םעד

 "למ-טלעו עטיײװצ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ,ןליוּפ ףיוא ןלַאּפעגנָא
 -טסע ,דנַאלשטייד ןיא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי טנזיוט 250 יד וצ .המח

 רעשיחצור סרעלטיה רעטנוא ןענופעג ײקַאװָאלסָאכעשט ןוא ךייר

 "חרזמ ןופ םיבֹושי עסיורג יד ןעמוקענוצ טציא ןענייז ,הלשממ

 -קֶא ןיא) רעלטיה טָאה ןליוּפ ןיא ןוחצנ ןייז ךָאנ דלַאב .םוטנדיי

 -ַארפ-ןדיי יד ןזייל וצ , וצ טערט , רע זַא ,טרעלקרעד (1999 רעבָאט
 עשידיי-טנַא עקיטולב ןופ עילַאװכ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ,"עג

 יד ןעגנוווצעג ןבָאה ןּפארטאס עשיטסירעלטיה יד .ןעגנוגלָאפרַאפ

 ערעדנוזַאב ןיא ןעניוו וצ ןוא ?סעטַאל עלעג, ןגָארט וצ ןדיי

 ןוא תורזג עיינ טגנערבעג טָאה גָאט רעדעי ,סָאטעג עשירעטלַאלטימ

 ןעלטימ עטריניפַאר ןוא עשיטַאמעטסיס טימ ןבָאה סָאװ ,תופידר

 ןייז ןטכינרַאפ וצ ןוא שטנעמ סלַא דיי םעד ןקירדינרעד וצ ,טליצעג

 -סיזקע ןבָאה סָאװ ,ןלױּפ ןיא תוליהק עשידיי עמָאנָאטױא יד ,םויק

 ,"תוצראה עברא דעו, םעד טניז ,תורוד עגנַאל ןופ ךשמב טריט

 טכַאמ יד ןבָאה טרָא רעייז ףיוא ןוא ןרָאװעג טזיילענפיוא ןענייז

 טסוװַאב ,טלדנַאװרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,"וטַאררדײ, יד ןעמוקַאב

 .?ָאּפַאטסעג , ןופ גייצקרעוו ַא ןיא ,טסווװַאבמוא רעדָא

 עּפָארײא'ברעמ ץנַאנ ןוא ךײרקנַארּפ זיא 1040 רעמוז ןיא

 -יוו ,רערעבָארעד עשיטסירעלטיה יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגניירַא

 רעד ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב םיבושי עשידיי עקיטכיוו ןענייז רעד

  רעשינַאקלַאב רעצנַאנ רעד זיא 1941 ביֹוהנֶא ,חלשממ רעשיצַאנ

 .תולייח עשיטסירעלטיה יד ךרוד ןרָאװעג טרעבָארעד ?זניא-בלאה

 ןבָאה .וו .זא ןוא דנַאלנכירג ,עיװַאלסָאנוי ,עינעמור ןיא ןדיי יד

 -ָארייא-ברעמ ןוא -חרזמ ערעייז ןופ לרוג ןבלעז םעד טבעלעגרעביא

 רעד ,גרעבנעזָאר דערפלַא טָאה 1941 ץרעמ ןיא .רעדירב עשיאעּפ
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 "רעד ,ןגַארפ עשידיי רַאפ טסילַאיצעּפס-טּפיוה רעשיטסירעלטיה

 םעװ םישזער רעשיצַאנ רעד זַא , ,ָאידַאר רענילרעב ןיא טרעלק

 ,"ןריי ןופ עּפָארייא ןעיירפאב

 יד וצ זיא 1929 רעבמעטּפעס ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש

 -המחלמ עשידיי טימ ףיש ַא ןעמוקעגנָא לארשי ץרא ןופ סענערב

 ןופ סענערב יד ןטיהענ טָאה סָאװ ,ייצילַאּפ עשילננע יד ,םיטילּפ

 ןוא טגרהרעד ןענייז ייז ןופ יירד ,םיטילּפ יד וצ ןסָאשעג טָאה ,דנַאל

 עכלעוו ,ןדיי טימ ןפיש עקידרעטייוו יד .ןרָאװעג טעדנוװרַאפ ךס ַא

 "ור ןיא תוטיחש עשיטסירעלטיה יד תעב טעװעטַארעג ךיז ןבָאה

 -נַאמ רעניטסעלַאּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טרינרעטניא ןענייז ,עינעמ

 לּפ עשידיי 2000 ךרע ןַא טימ יַאירטַאּפ , ףיש יד .גנוריגער-טַאד

 םיטילּפ לייט ַא ןוא הפיח ןופ ןפָאה ןיא טרידָאלּפסקע טָאה םיט

 יַאמורטס} ףיש יד זיא 1941 רעבמעצעד ןיא ,ןעמוקעגמוא ןזיא

 ןרָאװעג טזָאלעגניירא טשינ ,עינעמור ןופ םיטילּפ עשידיי 764 טימ

 ןיא ןרָאװעג ןעקנווטרעד ףוסל ןיא יז ןוא לארשי ץרא ןייק

 לייט רעטסערג רעד ,ןרישזַאסַאּפ עריא עֶלַא טימ "םי ןצרַאװש,

 טעװעטַארעג טייצ-חמחלמ רעד ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,םיטילּפ יד ןופ

 גנוריגער רעשילננע רעד ךרוד ןענייז ,לארשי ץרא ןייק ןעמוקעג ןוא

 ,סעינָאלַָאק עשיטירב עטייוו ענעדישרַאפ ןיא ןרָאװעג טרינרעטניא

 רַאפ ןעניוועג סיואכרוד טלָאװעג טָאה גנוריגער עשילננע יד

 "נייא ערעדנַא ןוא ךיז טָאה'מ .טלעוו עשינעמלוזומ-שיבַארַא יד ךיִז

 יד ןגעק המחלמ יד ןעניוועג ןפלעה ןלעוװ רעבַארַא יד זַא ,טדערעג

 יוד ןבָאה קעווצ םעד וצ ,ןרָאסערנַא עשינעילַאטיא ןוא עשטייד

 רעטקיניירַאפ ַא ןופ גנוזָאל יד טרימַאלקָארּפ רעקיטילָאּפ עשילגנע

 ןיא ."עגיל עשיבַארַא , יד ןפַאש וצ ןטערטעגוצ ןענייז ןוא עיבַארַא

 גנורעלקרעד עלעיציפא יד ןעגנַאנעג ךיוא זיא גנוטכיר רעקיזָאד רעד

 רעד טָאטשנָא ,1941 .י ןיא יא רעטסינימ-ןסיוא ןשיטירב ןופ

 רעשילגנע רעד ןיא טציא טָאה "!שרעה ןוא לייט, :הטיש רעטלַא
 (רעבַארַא יד) קינײרַאפ , ;גנוסַאפיוא עיינ ַא טניזעג קיטילָאּפ-חרזמ

 ,"!שרעה ןוא
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 ַא ףיוא טָאה ?ארשי ץרא ןיא עיצַארטסינימדַא עשיטירב יד
 ןופ ןעגנומיטשַאב יד טריפעגכרוד ןוא טריטנעמָאק ןפוא ןגנערטש

 -עג טלעטשענּפָא ןיא הילע עשידיי עדעי ,"ךובסייוו , םעיינ
 טָאה 1940 רַאורבעפ ןיא ,1940 ץרעמ זיב ,םישדח 0 ףיוא ןרָאװ

 טָאה סָאװ ,ץעזעגידנַאל ײג ַא ןבעגעגסיֹורַא גנוריגער-רָאטַאדנַאמ יד

 עסיוועג ףיוא ץוח ַא ,לארשי ץרא ןיא דרע ןפיוק וצ ןדיי ןטָאברַאפ

 טנעצָארּפ 8 טלייצעג לכה ךס ןעמַאזוצ ןבָאה סָאװ ,םיחטש עניילק

 -ַאלקעד-רופלַאב רעד טיול ,(ןדריה רבע ןָא) לארשי ץרא ןופ (ףניפ)

 וצ טכער עלַא ןעמוקַאב םייח עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד טָאה ,עיצַאר

 לארשי ץרא ןופ חטש ןשירָאטסיה ןצנַאג םעד ףיוא ןריזינָאלַאק

 םעד טָאה 1940 ץרעמ ןופ ץעזעגידנַאל סָאד .(ןדריה רבע טימ)

 שינַארט ַא ןעוועג זיא'ס .לטסקיצכעז ַא וצ טריצודער חטש ןקיזָאד

 טבעלעגרעביא דָארג טָאה סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ לרוג םעד טימ ליּפש

 ,עינָאלָאריטרַאמ עקיטולב ןייז

 ןרָאװעג טכַאמעג ןיא קיטיִלַאּפ עשידיי-ײטנַא עקיזָאד יד

 ."עניטסעלַאּפ ןיא רעבַארַא עטריצַאלּפסיד , יד תבוטל טשרמולכמ

 רעשירענניל ַא יו ,רעמ טשינ זיא סָאד זַא ,רָאלק ןעוועג ןזיא'ס

 ץנערעפנָאק רענָאדנָאל רעד ףיוא עיצַאנעלעד עשיבַארַא יד ,ץורית |

 רבע .ןָא) לארשי ץרא ןיא זַא ,ןייז הדומ טזומענ טָאה 1939 ,י ןיא

 -טשינ ,דרע םַאנוד ןָאילימ 19 יו רעקינייוװ-טשינ ָאד ןענייז (ןדריח
 ןשילננע ןיא עטַאבעד רעד תעב .עטזָאלרַאװרַאפ ןוא עטעטעברַאַאב

 ,ץעזעג-דנַאל רעניטסעלַאּפ םעד ןנעו (1940 ץרעמ) זיוהרעטנוא
 ,טרעלקרעד דלַאנָאדקַאמ םלָאקלַאמ רעטסינימ-ל?ַאינָאלָאק רעד טָאה

 רעניטסעלַאּפ יד עכלעוו ,"רעבַארַא עטריצַאלּפסיד , 100 יד ןופ זַא
 יד זיא ,ןדָאב-סגנורינער םעד ףיוא טצעזַאב טָאה טכַאמ-רָאטַאדנַאמ

 ,גנוקיטפעשַאב ערעדנַא ןַא טכוזעג טָאה ןּוא קעװַא דֵלַאְב טפלעה
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 ןופ עינָאלָאדיטרַאמ עכעלקערש יד (9

 הלשממ ס'רעלטיה דעטנוא םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא

 ןשיטעיווָאס-שטייד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ,1941 רעמוז ןיא

 -רָאּפ ןעמונעגנָא ןעגנוגלָאּפרַאפ עשידיי-יטנַא סרעלטיה ןבָאה ,גירק
 עשטייד .גנוטכינרַאפ רעכעלקערש ,רעשיטאמעטסיס ַא ןופ ןעמ

 -ייד ,ןדיי עלַא ןענענרהוצסיוא ןפורעג ןְפָא ןבָאה סעיצַאטסדָאידַאר

 -םיוא ןפרָאװעגּפָארַא ןטיבעג-חרזמ יד ןיא ןבָאה ןענַאלּפָארעַא עשט

 -רַאפ וצ גנורעדָאפיױא ןַא טימ שיניאארקוא ןוא שיסור ןיא ןפור

 ןעגנולײטּפָא-רעטילימ עשטייד ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןטכינ
 רעד .,ןעמָארגָאּפןסַאמ עשידיי-טנַא ןיא ןעמונעגלייטנָא ןבָאה
 עּפָארייא-חרזמ ןיא יײמרַא רעשיטסירעלטיה רעד ןופ שרַאמ-ןוחצנ
 -רעריטרַאמ ןקיטולב ,ןקיד'ארומ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא

 ,טָאטסילַאיב ,ענליװ ,גרעבמעל ןיא ,םיבושי עשידיי יד רַאפ געוו

 -ידיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןלַאפעג ןענייז .וו .זַא ןוא עגיר =

 ןסָאגרַאפ טָאה ןעמָארנַאּפ עשידייד יטנַא ןֹופ עילַאװכ א ,תונברק עש

 תונברק עשיריי ןופ לָאצ יד טָאה יסַאי ןיא ןיולב ,עיגעמור ךנאג
 ןשטייד יד ןופ ,יד ןיא פַארעביא .תושפנ טנזיוט 11 ןגיטשעגרעביא
 גנורעקלעפַאב עשידיי עטקיניײּפרַאפ יד ןיא ,םיחטש עטרעבַארעד

 רעגנוה ווו ,סָאטעג עקיצומש ,עגנע ןיא ןרָאװעג טּפוטשעגניירַא
 ןיא ,רעניווונייא יד טרימיצעד גָאט-דאפ-נַאט ןבָאה ןטייהקנַארק ןוא
 'ףיוא תוטיחש-ןסַאמ טריזינַאגרַא ןשטייד יד ןבָאה 1941 טסברַאה
 עניר ,קסנימ ,סעדָא ,וועיק ,ענליוו ןיא גנורעקלעפַאב דעשידיי רעד
 ןיא ןענייז וועיק ןייא ןיא זיולב .טעטש ערעסערג ערעדנַא ןיא ןוא
 -ניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,ןדיי טנזיוט 80 ןעמוקענמוא "רַאי יכַאב,
 -עייז ןוא םיחצור עשטייד יד ןופ טייקדליוו עטרעהרעדמוא יד ,רעד
 -רעביא טָאה . .,,גנורעקלעּפַאב רעקיטרָא רעד ןופ רעפלעהטימ ער
 תוחיצר עשירעלטיה יד ,הנשה ןוא ץענערג עכעלשטנעמ עדעי ןגיטש
 ,טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג רעקירעי-רעטנזיוט רעד ןיא ןבָאה
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 רעשילַארָאמ ןוא ײרַאברַאב ןופ עפוטש עטסקירדינ יד טכיירגרעד
 יי | ,טייקנלאפעג)

 ןבָאה תוחיצר עשיטסירעלטיה עכעלקערש יד ןגעוו תועידי יד

 רעד .ןטסעטָארּפ עסיורג עקירעמַא ןוא דנטלגנע ןיא ןפורעגסיורַא

 -עגסיורַא ךעלטנפע ןיא לישטרעשט ןטסניוו רעימערּפ רעשיטירב

 -מיס עמערַאװ טימ ("לקינָארק שיאושזד , וצ ווירב ַא ןיא) ןטערט

 ,םזירעלטיה ןשיחצור ןופ תונברק עשידיי יד רַאפ רעטרעװ-עיטַאּפ

 וצ טקישענוצ טָאה טָאטַאלָאמ רעטסינימ-ןסיוא רעשיטעיווָאס רעד

 ףיוא ןרָאװעג ןזיוועגנָא זיא'ס רעכלעוו ןיא ,עטָאנ ַא ןעגנורינער עלַא

 ןיא גנורעקלעפַאב-ליװיצ רעד ןופ גנונלָאפרַאפ רעשירַאברַאב רעד

 .םיחטש עשיטעיווָאס עטרעבָארעד ,ןשטייד יד ןופ ,יד

 -למ עשירעלטיה יד זיא ,ןטסעטָארּפ עֶלַא ףיוא טקוקענ-טשינ

 גנוטכינרַאפ עקיטולב ריא ןקידנערַאפ וצ ןטערטעגוצ תועשרה-תוכ

 ןיא ,עקגילבערט ןיא ,טעגַאדיַאמןיא ,םוטנדיי ןשיאעּפָארייא ןופ

 ןלױּפ ןיא ןרעגַאלסַאמ ערעדנַא רעקילדנעצ ןיא ןוא םישטנעיװשָא

 -טיה יד .ןדיי עשיליוּפ ןענָאילימ ןענופענ טיוט ןכעלקערש ַא ןבָאה

 ,ךיירקנַארפ ,דנַאלשטייד ןופ ןדיי ןסַאמ ןבָאה רעדרעמ עשיטסירעל

 -יליוּפ יד ןיא טריטרַָאּפעד ;וװ .זא ןוא דנַאלנכירג ,עיגלעב ,דנַאלָאה

 ירמנל טעמכ .טכארבענמוא ייז ָאד ןוא ןרענַאל-סגנוטכינרַאפ עש

 ןיא טָאה סָאװ ,שטעג רעװעשרַאװ סָאד ןרָאװעג טקידיילעגסיוא זיא |

 טנזיוט 100 רעביא ןופרעד) .ןדיי טנזיוט 400 טלייצעג 1941 ,י

 | .(!רעדניק

 טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןעמ טָאה גנונערפיוא רעסיורג ַא טימ

 ןופ גנוטכינרַאפ רעכעלקערש רעד ןגעוו תועידי יד ןעמונעגפיוא

 עכלעזַא זַא ,ןביולג וצ ןעוועג רעווש טושּפ זיא'ס ,ןדיי ןענָאיליפ

 קרָאי יג ןיא .ךעלנעמ ןייז ןלָאז םיעותעת םישעמ עשירעדרעמ

 יד ןעמונענפיוא זױױלּפַא טימ ןוא טרירטסנָאמעד ןדיי ןסַאמ ןבָאה

 רעימערּפ ןוא טלעווזור טנעדיזערּפ ןופ סעיצַארַאלקעד עטקישענוצ

 עשיטסירעלטיה יד זַא ,ןעוועג חיטבמ ןענייז עכלעוו ,?ישטרעשט

 םילשורי ןיא ,גנוטרָאװטנַארַאפ ַא וצ ןרעוו ןניוצענוצ ןלעוו םיחצור

551 



 'סיורַא ןענייז ןוא לארשי ץרא ןופ םינבר יד טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה

 -מוא יד ןעװעטַאר ןנעוו טלעוו רעד וצ ףורפיוא ןכעלרעייפ ַא טימ

 -סָאמ ןוא ןָאדנָאל ,ןָאטגנישַאו ןיא .ןדיי עשיאעּפָארייא עכעלקילג

 -ערָאװ עמאזניימעג א טריצילבוּפ תוכולמ עטרילַא יד ןבָאה עווק

 .תוחיצר-ןדיי עריא ןנעוו עיטסעב רעשיטסירעלטיה רעד ןגעק גנונ

 עריא ןופ טזָאלעגסױרַא טשינ טָאה עיטסעב עשיצַאנ יד רעבָא
 עסיורג ענייז ךָאנ .ןברק ןשידיי ןטקיניײּפרַאפ םעד סעּפַאל עקיטולב

 -ַאי) דארגנילַאטס ןוא (1942 רעבמעצעד) ןײצ:ַאלַא-לע ייב תולּפמ

 ,ןשטייד יד וצ ףורפיוא ןא ןֿבעגעגסױרַא רעלטיה טָאה (1943 רַאונ
 -ייא ןיא דיי ןטצעל םעד ןטכינרַאפ וצ טָארדעג טָאה רע ןכלעוו ןיא

 עקיזָאד יד ןריפכרוד ןעמונעג טָאה ןישַאמ-סנירק עשיצַאנ יד .עּפָאר
 ןופ ןפולשַאב יד ןבילבעג ןענייז גנוקריוו ןָא ."רעריפ , ןופ גנואָארד

 יו ,ןָאטגנישַאו ןיא סערגנָאק םעד ןוא טנעמַאלרַאּפ ןשילננע םעד

 | ,ןטפַאשלעזענ ןוא ןעננוריגער יד ןופ ןטסעטָארּפ יד ךיוא

 רעװועשרַאװ ןיא ןביֹוהעגנָא ךיז טָאה 1942 ?ירּפַא 19 םעד

 יצעל יד ןֹופ דנַאטשפיוא רעטלפייוצרַאפ ,רעשיאָארעה רעד ָאטעג

 זיא טכענ ןוא געט 28 עצנַאג .ןדיי טנזיוט 80 ענעבילבעגנבעל עט

 עטנפָאװַאב ךאווש ןוא עטרעגנוהעגסיוא ןופ ?פייה עניילק סָאד

 עשטייד ןופ ײמרַא ןַא ןגעק ףמַאק ןיא ןענַאטשענ ןדיי רעוװעשרַאװ

 טעװ דנַאטשּֿפױאדָאטעג רעוועשרַאו רעשיאָארעה רעד ,ןּפורט-עטילע

 ןופ עטכישעג רעד ןיא ץלָאטש טימ ןרעוו טנכייצרַאפ דימת ףיוא |
 ןיא ןוא קָאטסילַאיב ןיא ךיוא .הרובנ ןוא עינָאלָאריטרַאמ רעשידיי

 ַא טלעטשענ ,עיצַאדיוװקיל רעד ייב ,ןדיי יד ןבָאה סָאטענ ערעדנַא

 'בערט רענַאל-סננוטכינרַאפ םעד ןיא .דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב

 -,ס ;ס עשטייד יד טענרהעגסיוא ענעגנַאפעג עשידיי יד ןכָאה עקניל

 | ,רעדלעוו עטנעָאנ יד ןיא ןפָאלטנַא ןענייז ןוא טייל

 רעד וצ טקוקענוצ וויסַאּפ ךיז טָאה טלעוו-רוטלוק עצנַאג יד |

 -מיס .עשינַאטַאלּפ יד .עּפָאריײא ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ גנוטכינרַאפ
 ןבָאה ןעגנוריגער יד ןופ ןטסעטָארּפ ןוא ןעגנורעלקרעד-עיטַאּפ

 ,הלועּפ עלַאער םוש ןייק ןבָאה טנָאקעג טשינ ןבָאה ןוא טַאהעג טשינ
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 "יד  ןפורעג ךיז ןבָאה סָאו ,רעכערבראפ עשיטסירעלטיה יד טימ

  ןדער טפרַאדענ ןעמ טָאה "יימרַא עשטייד , ןוא "גנוריגער עשט

 עדליוו :עקיזָאד יד ןטלָאװ סָאו ,םישעמ עקידנכערּפשטנַא טימ

 .ןעמוקעג טשינ רעדייל ,זיא וצרעד ,ןנייצרעביא טנָאקעג םיחצור

 ןעװעטַאר וצ ידכב ,טירש ןוויטיזָאּפ םוש ןייק ןוטענ טשינ טָאה'מ

 ףיוא ,םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא םענעבילבענ-ןבעל ןופ ךעלטשער יד

 תעב ,1942 ץרעמ 23 םעד ,זיוה-ןדרָאל ןשילנגנע ןופ גנוציז רעד

 ,הלשממ רעשירעלטיה רעטנוא ןדיי ןופ ?רוג םעד ןנעוו עטאבעד רעד

 ןליפַא ןעוו זַא ,טרעלקרעד ננורינער רעד ןופ רעטערטרַאפ רעד טָאה

 ןוא גנורינער עשילנננע יד טלָאװ ,ןדיי יד טיירטַאב טלָאװ רעלטיה

 ןענופעג טנַאקעג טשינ ,ןעגנוריגער עטרילַא יד ןעמַאזוצ ריא טימ

 א יו .םיטילּפ עשידיי עקיזָאד יד ןעמענפיוא לָאז סָאװ ,דנַאל ַא

 ,רעטרעוו יד ןעגנילק עיגָאלָאריטרַאמ רעשידיי ןֹופ סַאּפש רעשיניצ
 "ץיירק ןטיור ןלַאנַאיצַאנרעטניא  ןופ רעטערטרַאפ רעד עכלעוו

 ;1943 רעבמעצעד ןיא ןבירשענ טָאה רעטעּפ ,רד ןָאטננישַאו ןיא

 ,ןעגנונלָאטרַאפ-ןדיי יד ןגעוו ,טשינ ןָאק ץיירק רעטיור .טניא רעד,

 קורד ַאזַא לייוו ,גנוריגער רעשטייד רעד ףיוא קורד ןייק ןביאסיוא

 ןעא . .?!רַאטינַאמוה טשינ זיא
 רעד טקידנערַאּפ יה טא ס ןעוו גָאט ןיא ,1943 יַאמ 12 םעד-

 דרָאמד טסבלעז ןעננַאגַאב .זיא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשּפױא

 -ַאנ ןשילווּפ ןופ די?גטימ ,(רוטרַא) םיובלעגיז לאומש; ןָאדנָאל ןיא
 ןיא .ןלױּפ ןיא "דנוב , ןופ רעריפ יִד ןופ רענייא ןוא טַארדלַאנָאיצ

 : ,יקסרָאקיש .נעג רעימעֶרּפ ! ןשיליוּפ םעד וצ ווירב-סגנונעגעזעג }

 -+ יד ןופ 'רעקלעפ יד ןוא  ןעגנוריגער יד טקידלושַאב םיובפעגיז .טָאה
 | ,2ושטימ יד ןרָאװעג יז; ןענייז טעטיוװיסַאּפ רעייז טימ זַא ,עטרילַא

 : וצ -?ארשי ץרא יא - ןטלאהעג - .טאה רע? עכלעוו - ,עדער
 / ןיא טייחשטנעמ רעטריזיליוויצ רעד ןפרָאוועג ,טיצרָאי .טלצרעה

 טָאה ריא סָאװ ,רעקלעפ ריא  ;עגַאלקנָא עקידנגלָאפ ,ןיירַא םינּפ

 559 | א



 ןוא עיטַארקָאמעד רַאפ טֿפמעק ןוא טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ ביל

 ךייא טקוק ןוא קיאור ריא טייטש סָאװרַאפ ,גנוזיילרעד רעלַאיצָאס

 ,תונמחר ןָא ןוא ץענערג ַא ןָא ,טולב רעזנוא טסיגרַאפ'מ יװ ,וצ

 ריא טקירדינרעד סָאװרַאפ ?טשינרָאג טימ זנוא טפלעה ריא ןוא

 -רעד-עיטַאּפמיס ןופ רעטרעוו עקיליב טימ קילגמוא סיורג רעזנוא

 טו | | ."?ןעגנורעלק

 םעד ,םוטנדיי ןשיאעּפָאריא ןופ עפָארטסַאטַאק רעד ןגעוו

 רעד ןופ גנורעטשעצ רעד טניז קילנמוא ןלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןטסערג

 ןפַאשעג ןיֹוׁש זיא ,קירוצ רָאי 9,000 טימ טייקש'הכולמ רעשידיי

 ןסקַאװ ךָאנ רעכיז טעװ סָאװ ,רוטַארעטיל-ברוח עצנַאג ַא ןרָאװענ

 ןענָאמרעד וצ ָאד יאדכ זיא'ס .רָאי וצ רֶאי ןופ ןרעסערגרַאפ ךיז ןוא

 ןופ "השרו ידוהי לש דרמו ןברוח, :סעיצַאקילבוּפ עקיטכיוו ייווצ

 ןוא ףמַאק ןיא אטילד םילשורי, ןוא (ו"שת ,ביבא-?ת) טַאטשיײנ .מ

 .(1948 זירַאּפ) יקצעשזרָאװד .מ ,רד ןופ "םוקמוא

 רעװעשרַאװ סָאד ןסישַאב ןשטַײד יד

 דנַאטשּפױא-לירּפַא םעד תעב ,ָאטעג
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 רעד תעב בושי רעקידלארשי-ץרא רעד (6

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 ,פָארּפ טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םייב

 ןבירשעג ,"ץנענַא רעשידייי רעד ןופ טנעדיזערּפ סלַא ,ןַאמצייוו

 טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ווירב ןלעיציפָא ןַא רעימערּפ ןשילננע םוצ

 עינַאטירב סיורנ טימ ןעמַאזוצ ןעייג ןלעו ןדיי יד , זַא ,טרעלקרעד

 -ָאמעד יד ןופ טייז רעד ףיוא תוחוכ עֶלַא טימ ןפמעק ןלעוװ ןוא

 ןיא ?ארשי:ץרא ןיא בושי רעשידיי רעד ,"תוכולמ עשיטַארק

 "|ב דוד .החטבה עקיזָאד יד ןכעלקריוורַאפ וצ ןטערטענוצ דלַאב

 ,המחלמ רעד ןיא ?ייטנָא ןמעג :גנוזַאל יד ןפרָאוװעג טָאה ןוירוג

 ןגעק ןפמעק ןוא טריטסיזקע טשינ "ךובסייוו , ןייק טלָאוװ'ס יוװ

 "!ןעוועג טשינ המחלמ ןייק טלָאוװ'ס יו ,ךובסייוו םעד

 רעבמעטּפעס 28 םעד ,המחלמ רעד ןופ ביֹוהנֶא ןכָאנ ךיילנ

 ןופ גנוציז עמַאזניימעג א סילשורי ןיא ןעמוקענרָאפ זיא ,9

 טָאה'מ רעכלעוו ףיוא ימואלה דעו םעד ןוא ?ץנעגַא רעשידיי, רעד

 ןשידיי ןצנַאג םעד טסניד-סנירק םוצ  ןריזיליבָאמ וצ ןסָאלשַאב

 ןוא רענעמ ,עקיליוויירפ יד ןופ עיצַארטסיגער רעד תעב .בֹושי

 םוצ ןדלָאמעג ךיז טָאה ,רָאי 80--18 ןשיווצ רעטלע ןיא ןעיורפ

 ןוא רענעמ 88,781) .בושי ןופ לטירד ןייא ךרע ןַא טסניד-סגירק

 ןפמעק וצ ןעוועג טיירג ןענייז עקיליוויירפ יד .(ןעיורפ 2

 ףיוא ךיוא רָאנ לארשיזץרא ןופ גנוקידייטרַאפ רעד רַאפ רָאנ טשינ

 -ולננע יד רעבָא .המחלמ-טלעו רעד ןופ טינשּפָאטנַארּפ ןדעי

 רעטלַאק ַא טימ ןניוצַאב וצרעד ךיז טָאה טכַאמ-רָאטַאדנַאמ עש

 -וצ זַא ,טאהעג ארומ ןבָאה ןזיירק-סגנוריגער יד .טייקיטליגכיילנ

 -יטנַא יד ןרעוו טכַאװשענּפָא טעװ טעטיוויטקַא רעשידיי רעד ביל

 ןופ ענַאל עשירעטילימ יד ,"ךובסייוו, ןופ קיטילָאּפ עשיטסינויצ

 -ענ טָאה סָאד ןוא ,טפרַאשרַאפ רדסכ רעבָא ךיז טָאה עטרילַא יד

 ןפַאשעג זיא'ס ,טייקיבינכַאנ וצ רעבָאהטכַאמ עשילגנע יד ןעננוווצ
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 רעניטסעלַאּפ ןופ סוּפרָאק רעשירעטילימ רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג

 לייט ַא .ןדיי ןופ ןענַאטשַאב לטירד ייווצ ןיא זיא רעכלעוו ,רענריב

 ןיא טפמעקעג 1940 רעמוז ןיא טָאה סוּפרָאק ןקיזָאד םעד ןופ

 'ירב רעד ןֹופ גוצקיר םעד תעב טנכייצעגסיוא ךיז ןֹוא ךיירקנַארפ

 דנַאלגנע ןופ גנוקידיײטרַאפ רעד ייב רעטעּפש ןוא ײמרַא רעשיט

 -לעוו ,לַאנָאסרעּפ ןשילגנע םעד ןופ לייט רעסטערג רעד ןעוו ,אפוג

 ןיא ,םירצמ ןיא טָאלפ-טפול םייב ןעוועג טקיטפעשאב זיא רעכ

 טיילכַאפ עטריציפילַאװק עשידיי 1800 ןבָאה ,דנַאלגנע ןייק רעבירַא

 זיא עילַאטיא יוװ םעדכָאנ .טרָא רעייז ןעמונרַאפ ,לארשידץרא ןופ

 ןבעגנעג טכַאמ-רעטילימ עשילגנע יד טָאה ,גירק םוצ ןטערטענוצ

 ייב בושי ןשידיי ןופ גנוקילײטַאב רעקרַאטש א ףיוא המכסח ריא

 עלַא ףיוא ףמַאק םייב ןוא ?ארשידץרא ןופ גנוקידייטרַאפ רעד

 ךיז טָאה רעדיוו .,ןרָאסערגַא עשינעילַאטיא-שטייד יד ןנעק ןטנָארּפ

 -ַאב ךיז טלעטשעג ןוא טפַאהנסַאמ טריזיליבָאמ בושי רעצנַאנ רעד

 עקרַאטש ַא ןרָאװעג ןפַאשעגנ זיא'ס .ןעייר-ףמַאק יד ןיא טרעטסייג

 "ויצסיד ןוא עטנפָאװַאב טוג ַא ,ײצילַאּפידנַאל עשידײ עלעיצעפס

 רעד ןופ ןעגנולײטּפָא יד ןיא ןבָאה 1941 רעמוז ןיא .עטרינילּפ

 טנזיט 10 רעביא טנידענ חרזמ ןטנעָאנ ןיא יײמרַא רעשילננע

 -גנע יד ןופ לַאנָאסרעּפ רעצנַאג רעד טעמכ .ןדיי עקידלארשי-ץרא

 .ןדיי ןופ ןענַאטשַאב ןיא ל?ארשייץרא ןיא ןעמָארדָארעַא עשיל

 ןוא םימי יד ףיוא גנוקידיײטרַאפ רעד ייב ןוא טָאלפ-סנירק םייב

 8000 רעביא ,לייטנָא רעשידיי רעד ןסקַאװעג זיא סנּפַאה יד ןיא

 יר ייב טעברַאעג ,טכַאנ ייב ןוא גָאט ייב ןבָאה רעטעברַא עשידיי

 -ילימ ןדעי ףיוא .ץענערג רעשיריס רעד ףיוא סעיצַאקיפיטראפ

 -ידיי עקידלארשי-ץרא יד ןופ גנוקיליײטַאב יד זיא טיבעג ןשירעט

 רָאנ ןוא עכײרלַאצ ַא ןרָאװעג ןטסילַאיצעּפס ןוא ןטַאדלָאס עש
 | | .עקיטכיוו

 - ,טוומעג ךיז טָאה חרזמ ןטגעֶאנ ןיא עיגעטַארטס עשילגנע יד

 יד ,ףליה רעשידיי רעד ףיוא ןציטש ,קידנליו טשינ יצ קידנליוו

 -עג ןענייז רעבַארַא יד ענונב טָאהעג טָאה'מ עכלעוו ,ןעגנונעפַאה
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 -יירֿפ עשיבַארַא יד ןופ גנוקילײטַאב יד .שירָאזוליא ירמנֿפ ןרָאװ

 ןצנַאג ןופ ןוא לארשי-'רא ןופ גנוקידייטרַאפ רעד ייב עקיליוו

 יד .ערעכיזיטשינ ַא ןוא עניילק ַא רָאג ןעוועג זיא חרזמ ןטנעָאנ

 עשילגנעײטנַא ןופ ןעוועג טשרעהַאב קרַאטש זיא טלעוו עשיבַארַא

 ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא ןענייז סָאװ ,ןעגנונעואב ןוא ןעגנומיטש

 רעמילשורי רעד ,ןטנעגַא עשיטסיצַאנ ענעטלַאהַאב ןוא ענעפָא

 טָאה ,טורייב ןייק ןפָאלטנַא 1987 .י ןיא ךָאנ זיא רעכלעוו ,יטפומ

 ,עירעּפמיא רעשיטירב רעד רַאפ טייצ רעטסכעלרעפעג רעד ןיא

 "יא ןיא דנַאטשפיוא ןשיצַאנדָארּפ םעד טריזינַאגרָא ,1941 .י ןיא

 יטפומ רעד זיא ,דנַאטשפיוא ןֹופ ךורבנעמַאזוצ םעד ךָאנ .קַאר

 יי רע טָאה סיוא טרָאד ןופ ןוא ןילרעב ןייק דַאדנַאב ןופ קעווַא

 .ןרעלטיה ןופ טייז רעד ףיוא טלעוו עשיבַארַא יד טריזיליבָאמ רעט
 -רעטילימ עשידיי עכיירלָאצ ןבָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ענעדישרַאפ ףיוא לופ-תונברק ןוא קיטומ טפמעקעג ןעגנולייטּפָא

 ןוא עיֹניסיִבַא ןיא ,עיסינוט זיב םירצמ ןופ ,ןטינשּפָא-טנָארפ

 טטלַאמ ןוא ןַאדוס ןיא ,עיריס ןוא דנאלוכירג ןיא ,ַאערטירע

 ןוא אידרַאב ,ינארַאב-ידיס ייב ,ןדמַאז עשיביל יד ןיא .וו ,א .א

 ןסָאנרַאפ דיי רקעידלארשי-ץרא רעשידלעה רעד טָאה קורבָאט

 .ןעיימרַא עשינעילַאטיאשטייד יִד טימ ףמַאק ןיא טולב ןייז

 דנַאלגכירג ןיא ?לגנַארעג ןשיאָארעה םעד ןופ עטכישענ רעד ןיא

 טימ ןבירשרַאפ לארשי-ץרא ןופ ןטַאדלָאס עשידיי יד ךיז ןכָאה

 רעטצעל רעד וצ זיב טפמעקענ קיטומ ןבָאה ייז .תויתוא ענעדלָאנ

 ןוא דנַאלנכירג ןיא טשרעוצ ,עיצַאוקַאװע רעשילננע רעד ןופ עגר

 ץשילגנע טנזיוט 10 יד ןשיוװצ .ַאטערק לזניא רעד ףיוא רעטעּפש

 דנַאלנכירג ןיא ףפמַאק ןקיזָאד םעד תעב ןענייז עכלעוו ,ןטַאדלַאס

 1029 ןפָארטַאב ןטסולרַאפ עשידיי יד ןבָאה ,ןעגנַאגעג ןריולרַאפ

 ןדיי עקידלארשי-ץרא ןופ ןעגנולייטּפָא ךיז ןבָאה טיריס ןיא ,ןַאמ

 עצנַאנ ַא ,קשמד-תפצ עיניל רעד ףיוא ףמַאק םייב טנכייצעגסיוא

 -םיוא עלַאקיזיר ַא טריפענכרוד טָאה עכלעוו ,ננולײטּפָא עשיריי

 ,לילְג ןופ ןטסינָאלָאק ;עקיליוויירפ עשידיי .ןעמוקענמוא זיא ,עבַאג
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 -טנעק-דנַאל רעייז קנַאד ַא ,עינַאּפמַאק רעשיריט רעד תעב ןבָאה
 -גנע רעד .ןוחצנ םעד ןכיירגרעד וצ ןפלָאהעגטימ קרַאטש ,טפאש

 רעד ןֹופ רעריפנָא רעטשרעביוא רעד ,ןָאסליװ לַארענעג רעשיק
 ּפִא ץַאש ךיא, :טרעלקרעד רעטעּפש טָאה ,עינַאּפמַאק רעקיזָאד
 ןיימ ייב ןדיי יד ןֹופ ןעמוקַאב בָאה ךיא עכלעוו ,ףליה יד ךיוה
 | | "- ,"גנומענרעטנוא

 ןטַאדלָאס עשיזעניטסעלַאּפ-שידיי יד ןגעוו גנוניימ עכעלנע ןַא

 יד ןופ רענייא ,לעטעװ לַארענעג רעד טקידדעגסיוא ךיוא טָאה

 -יברַאפ יד תעב .עקיִרפַא ר ופצ ןיא רערידנַאמָאק-טּפיוה עשילגנע

 ןעגנוליײיטּפָא יד ןבָאה ,ץענערג רעשירצמ רעד ףיוא ןפמַאק עטרעט
 ַא טליּפשעג ןטַאדלָאס-טרַאּפסנַארט ןוא ןרעינישזניא עשידיי ןופ
 ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא ןּפורט-ספליה ןריפוצ םייב לָאר עסיורג
 ַאלַאלע ןיא סעיצַאקיפיטרָאפ עקרַאטש ןעיוב םייב ,טנָארפ ןופ
 עקידנצנעלג יד ןגעוו .סעניפמ ןופ רעדלעפ ןגייל םייב ןוא ןיעמ
 -ַאב טימ טרערעג ןעמ טָאה ןרעּפָאש עשידיי יד ןופ ןעגנוטסייל
 -יונעג ,טומ רעייז .יײמרַא רעשילגנע רעצנַאג רעד ןיא גנורעדנווו

 -עמוא ייז ןבָאה ץנענילעטניא ןוא טײקכעלטרַאװטנַארַאפ ,טייקיא

 ךשמב טָאה גנולײטּפָא-ןקנַאט-רעסַאוװ עשידיי ַא .טנכייצעגסיוא םוט

 םעד וצ רעסַאװ טריפעגוצ ,טכַאנ ןוא גָאט ייב ,םישדח עגנַאל ןופ

 רעד ןופ גנולײטּפָא עלעיצעּפס ַא .ןשינעטסיװ עטייוו ךרוד טנָארּפ

 -ץרא ןופ ןענַאטשַאב סנטסיימ ןיא סָאװ ,ײמרַא רעשילגנע רעטכַא

 ביול טימ זיא ןוא טנכייצעגסיוא שידלעה ךיז טָאה ,ןדיי עקידלארשי
 ןוא טכירַאב סײרעמָאגטנָאמ לַארענעג ןיא ייס ןרָאװעג טנַאמרעד

 ןיא .שרַאמרָאפ ןשירעניז םעד ןנעו עדער סלישטרעשט ןיא ייס

 ןופ רעינישזניא-טּפיוה רעד ןלַאפעג ןפמַאק יד תעב זיא ,עיסינוט

 רעקירָאיגנַאל רעד ,שיק .ה קירדירפרעידַאנירב ,ײמרַא רעטכַא רעד

 "ץנעגַא רעשידיי , ןוא עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ רעד ןֹופ דילנטימ

 | .םילשורי ןיא

 -עג טָארדַאב טפָא לארשידץרא זיא טייצ-המחלמ רעד ךשמכב

 ,טפול ןוא םי ,השבי רעד ףיוא עיזַאװניא רעכעלטנייפ ַא ןופ ןעוו
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 ַא .ןרָאװעג טרידרַאבמָאב לָאמ רָאּפ ַא ןענייז הפיח ןוא ביבא-?ת
 ןעוועג טריזינַאגרָא ןענייז ןעיורפ ןוא רענעמ עשידיי רעטנזיוט ךס

 ןוא טומ טימ ןבָאה עכלעוו ,ןעגעלײטּפָא ץוש ערעדנוזַאב ןיא

 עכעלרעסיוא ןגעק דנַאל ןופ טייקרעכיז יד ןטיהענּפָא שפנ תריסמ

 "סייל יד ןעוועג זיא ךעלנייוועגרעסיוא .םיאנוש עכעלרעניא ןוא

 "ץרא ןופ סענערב יד ייב ייס ,ןטפַאשנַאמ-ףיש עשידיי יד ןופ גנוט

 "וצסיוא ךעלנעממוא זיא'ס .םימי ערעדנַא ףיוא ייס ןוא לארשי

 ןקירלארשיץרא ןופ ןעוטפיוא עשירעטילימ עלַא ,ָאד ןענעכער

 ןטַאדלַָאס עשידיי עכיירלָאצ זַא ,ןרעוו טנַאמרעד ָאד ךָאנ לָאז .בושי

 ענעפורעגױזַא יד וצ ,יסָאדנַאמַאק, ענעדישרַאפ וצ טרעהעג ןבָאה

 ערעדנַא ןיא ןוא עיגיסיבש ןיא ?ןעגנולײטּפָא-דרָאמטסנלעז

 יַאקיפיטרָאפ טעטכינדַאפ טכַאנייב ןבָאה ייז ווו ,םיחטש-טנָארפ

 "רעד ךיוא לָאז ,אנוש ןופ סעיציזָאּפ יד טרינָאיּפשסױא ןוא סעיצ

 עקידלארשיזץרא יד ןופ ננוקילײטַאב עקראטש יד ןרעוו טנַאמ

 עקיזָאד יד ,סּפרָאקטפליה רעניטסעלַאּפ םעד ןיא ןעיורפ עשידיי

 (עילַאטיא זיב םירצמ ןופ) ןטנַארפ עֶלַא ףיוא ןבָאה ןעיורפ 0

 עראברעדנֹוװ א טעטפיילעו ןטיבענ עשירעטילימ עֶלַא ףיוא ןוא

 ,טעברַא |

 ףיוא רָאנ טשינ טפמעקעג טָאה בֹושי רעקידלארשי-ץרא רעד

 מעט ןקיטרַאצילב שממ ,ןלענש ַא טימ .טנָארפ ןשירעטילימ םעד

 ףס א .עירטסודניא:סגירק עסיורג ַא ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא אפ

 "ארּפ רעקידרעירפ רעד ןופ ןעגנַאנעגרעביא ןענייז ןעגנומענרעטנוא

 ןיא סרעדנוזאב .ןלאירעטַאמ-סנירק ןופ עיצַאקירבַאפ וצ עיצקוד

 'ייצַאמראס8 ןֹופ ,ןעלסטימסגבעל ןופ עירטסודניא יד ןסקַאוװעגסיױא

 ןופ עיצקודָארּפ יד .טפַארק רעשירטסעלע ןוא ןעלקיטרַא עשיט

 -ענסיוא ךיז טָאה (חלמה םי ןֹופ) טילַאקימעכ עטסנדישרַאפ
 טָאה עירטסודניא יד .ןטייקכעלגעמ עיינ ןברָאװרעד ןוא טיירּפש

 עלַא ,ןשינפרעדַאב עריא ןוא יימרַא רעד רַאפ טעברַאעג סנטסיימ

 -גירַא ןענייז בושי ןֹופ תוחוכ-לַאטיּפַאק ןוא -סטעברַא עשירעפעש

 ךס א ,סעצָארּפ-עיצקודָארּפ ןקידנסקַאװ םעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעג
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 ןסיורג א טאהענ טציא ןבָאה ןבעל ןכעלפטסַאשטריוװ ןופ ןנייווצ

 ןבָאה ,ךעלדנעטשרַאפ ,יטירעּפסָארּפ ןופ טייצ ַא ןוא גנווושפיוא

 ןשזנַארַא ןֹופ טרָאּפסקע רעד .ןעמַאנסיוא ןייק טלעפעג טשינ ךיוא

 -ענ ןבָאה ןופרעד ,ןלַאפעג קראטש ןפיש ןיא ?גנַאמ ןבילוצ זיא

 ךיוא זיא רעכַאווש ,ןרעטרָאּפסקע ןוא רעציזַאב-םיסדרּפ ךס ַא ןטיל

 -יוב יד טלעפעגסיוא טּפָא ןבָאה סע לייוו ,גנוגעװַאביוב יד ןרָאװעג

 -עג טרענעלקרַאפ המחלמ רעד תעב זיא הילע יד ןוא ןלַאירעטַאמ

 רעטייווצ רעד תעב בושי רעד ךיז טָאה ןײמעגלַא ןיא רעבָא .ןרָאװ

 ?עירעטַאמ ןוא טיובעגסיוא קרַאטש שימָאנָאקע המחלמ-טלעוו
 -  .טעוועדנופעגנייא

 -נעטניא ךיוא ןזיא ןטױנײימרַא ןוא ןקעווצ-המחלמ יד רַאפ

 דא טימ לארשי:ץרא ןיא טּפַאשנסיװ עשידיײ יד ןעוועגנ קיטעט וויס

 -ילשורי רעד ןיא ,סעירָאטַארָאבַאל ןוא ןטוטיטסניא עכיירלָאצ ער

 "עטילימ יד .וו .א .א םוקינכעט רעהפיח ןיא ,טעטיזרעווינוא רעמ

 ײמרַא רעשילַארטסיױא ןוא רעשילננע רעד ןופ םיריוטקָאד עשיר

 עשיניצידעמ עקיטיונ ייז רַאֿפ ,עלעיצעּפסס טכַאמענכרוד ןבָאה

 עשידיי עּפורג ַא ,טעטיזרעווינוא רעשיאערבעה רעד ףיוא ןסרוק

 "סיס ןעיינ א ןדניפרעד טָאה ,םיטילּפ עשטייד סנטסיימ ,עטרעלעג

 ,ןטייהקנַארק עקידנקעטשנָא ערעדנַא ןוא סופיט ןפמעקַאב וצ םעט

 ײמרַא רעד טנידעג טָאה סםוירָאטַארַָאבַאל רעשיגָאלָארָאעטעמ רעד

 :ַארַאבַאל רעשיגַאלָשיזיפ רעד .ןעגנוזייוונָא-רעטעװ ןוא -טפול טימ

 ןענימַאטיװ ןופ עיצקודָארּפ ןייז טימ ןפלָאהעג ךס ַא טָאה םוירָאט

 'סניא רעשיגכעט רעד .,ןקעוװצ עשיטייצַאמרַאפ רַאפ ןענָאמרָאה ןוא

 -םיוא ךס א ןבָאה סעירָאטַארָאבַאל-טעטיצירטקעלע יד ןוא טוטיט

 -ףגנוטרָאַּפ רעד .טָאלּפ-טפול ןוא -םי ןרַאּפ ,ײמרַא רעד רַאּפ ןוטעג
 טעדנירגעג ,ףיז לאינד ןופ ןעמָאנ ןפיוא תובוחר ןיא טוטיטסניא

 "ימעכ-סגירק עקיטכיוו טריצודָארּפ טָאה ,ןַאמצייוו .ּפָארּפ ךרוד

 ,ןעילַאק

 ןיא גנולקיװטנַא רעשימָאנַאקע רעד ןופ סקווװ ןלענש םעד
 -ניא יד טָאה 1999 רָאי ןיא ;ןרעפיצ עקידנגלָאפ ןזייװַאב ,דנַאֿל
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 טנזיוט 19 ןוא טנופ ןָאילימ 12 ןפָארטַאב עיצקודָארּפ עלעירטסוד

 -ַאב ןיוש יז טָאה 1942 רָאי ןיא .ןשטנעמ עטקיטפעשַאב ייברעד

 .ןשטנעמ עטקיטפעשַאב טנזיוט 80 טימ טנופ ןָאילימ 40 ןפָארט

 ןיא ןבירשעג טָאה ,עטמַאַאב עשיטירב עטסכעה יד ןופ רענייא

 -לָאפ ,לארשידץרא ןופ גנוקילייטאב-המחלמ רעד ןנעוו טכירַאב ןייז

 ןענָאילימ יד זַא ,ןסייו ןשטנעמ ךס ןייק טשינ , :רעטרעװ עקידגנ

 -עג ןוא ןיעמַאלַאע ייב טעװעטַארעג זנוא ןבָאה סָאװ ,סענימ

 יץרא ןיא ןרָאוװעג טריצירבאפ ןענייז ,ן'?עמָאר ןרעטעמשעצ ןפלָאה

 -סיוא ןענייז עכלעוו ,סעיצקודָארּפ-סנירק יד ןופ עטסיל יד ,לארשי

 -ָאד םעד ןיא ןשינפרעדַאב-ײימרַא ערעזנוא רַאפ ןרָאװעג טעברַאעג

 טפור ןוא עגנַאל ַא רעייז ןיא (?ארשי-ץרא) דנַאל םעניילק ןקיז

 | "!גנורעדנוװַאב עסיורג ַא סױרַא
 ןעגנורעדַאפ עקיטכיוו סרעדנוזַאב טלעטשענ טָאה המחלמ יד

 ַא טדינַאיצַאטס טָאה ?ארשי-ץרא ןיא .טפַאשטריװדגַאל רעד יבנל

 ךיז טָאה גנורעקלעפַאב-?יוויצ רעד ןופ לָאצ יד ןוא יימרא עסיורג

 -ראפ טָאה סָאד .טייצצחמחלמ רעד תעב טרעמראפ קרַאטש ךיוא

 יד .ןטקודָארּפסנבעל ןופ גנולעטשוצ עטרעסערגרַאֿפ ַא טגנַאל

 -יסנעטניא ןוא טריסערגָארּפ לענש טָאה טפַאשטריװדנַאל עשידיי

 "ערגרַאפ רדסכ ךיז טָאה ןעננורעטש עלַא ץִארט ,טעברַאעג רעוו

 ןברָאװרעד טָאה ,9 .ק .ק רעד ,ץיזַאבידנַאל רעשידיי רעד טרעס

 יז ןעגנולדיזַאב עשידיי עיינ 42 ןוא םַאנוד טנזיוט 280 ךרע ןַא

 ,טייצ-חמחלמ רעד תעב ןרָאװעג טעדנירגעג ןענ
 ףיוא בושי ןקידלארשייץרא ןופ ןעגנוטסייל עקידנצנעלג יד

 'הרומ רעד ףיוא ייס ןרָאװעג טרירטסוליא ןענייז ,טיבעג ןדעי
 יס ןוא (1940 רעבמעצעד) יחלעד ןיא ץנערעפנגַאק-רעדגעל

 .(1941 טסוגיוא) אריאַאק ןיא גנולעטשסיוא רעד ףיוא

 -טיה רעטנוא ןדיי עשיאעּפָאריײא יד ןופ ?רונ רעכעלקערש רעד

 -לארשידץרא םעד טרעטישרעד ףיט טָאה .,הלשממ ךעשיחצור םרעל
 רעדירב עכעלקילנמוא יד ןפלעה וצ טימַאב ךיז טָאה'מ .בושי ןקיד
 -ָארטנַאליפ ןוא .עשירעטילימ ,עשיטילַאּפ טיימ ,ןגעו עלַא ףיוא
 רעשידי, רעד ןופ .גנולײטּפָא-עיצַארנימיא יד ,ןעלטימ עשיּפ
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 טרפב ,םיטילּפ עשידיי ןעועטַאר םייב קיטעט ןעוועג זיא ?ץנענַא

 ,ךיירקנַארפ-ישיוו ,ןרַאגנוא ,רעדנעל-ןַאקלַאב יד ןֹופ ,רעדניק

 יד רַאפ ןרָאװעג ןבעגעג זיא ףליה עסיורג ַא ,וװ ,א .א ,עינַאּפש
 ,דנַאלסור ןיא סעילימַאפ-םיטילּפ עשידיי רעטנזיוט רעקילדנעצ
 -ניא ןלעיצעּפס ַא ןַארעהעט ןיא טעדנירגענ טָאה'מ עכלעוו רַאפ

 -פַאהנסַאמ רַאפ טַארַאּפַאעיצידעּפסקע ןַא ןוא ָארויב-עיצַאמרָאפ

 ,ךעלקעּפ-רעדיילק ןוא -?טימסנבעל ןֹופ גנולעטשוצ רעט

 עקיליויירפ-סגירק עשיד" ןופ שראמ רעד

 ביבט'לח ןופ ןסָאג יד רעביט



 רעשידיי רעד ןוא "עדאגירב עשידיי יד, (7
 םוירעלטיח ןנעק ףמאק-טלעוו םניא לײטנָא

 . -עלקרַאפ ֹוצ טימַאב ךיז ןבָאה ןזיירק עשילגנע עלעיציּפא יד
  "שטייד יד ןנעק ףמַאק םעניא בושי ןשידיי ןופ גנוטיידאב יד ןרענ

 רעד טשינ ןעמ טאה ןטכירַאב יד ןיא ,ןרָאסערגַא עשינעילַאטיא
 ,"רעזעניטסעלַאּפ , םתס ןנעװ טדערעג רדסכ רָאנ ,ןדיי יד טנָאמ

 ַא ןופ טשרעהאב ןעוועג ןיא טכַאמ-רָאטַאדנַאמ עשילננע יד

 -ץרא ןיא בושי ןשידיי ןופ עיצַאזיליבָאמ יד זַא ,ארומ רעשינַאּפ

 ןשיטילַאּפ ןוא ןשירעטילימ ןייז ןקרַאטשרַאפ ןָאק לארשי

 -סייו, ןשיטסינויצײטנַא םעד ןנעק ףמַאק םעניא לַאיצנעטַאּפ

 -עשילגנע יד ןבָאה עיצקַאיסגנוריזיליבָאמ רעשידיי רעד תעב ."ךוב
 -ַאל ןיא עיזיווער עגנערטש ַא טריפעגכרוד רעשרעה-רַאטַאדנַאמ
 .ַא ףיוא ,טכַאמענוצ ןבָאה ןוא ?ץנענַא רעשידיי, רעד ןופ ןלַאק
 ,1948 רעמוז ןיא ,סָארויב-סגנוריזיליבָאמ עריא ,טייצ עסיוועג

 ילָאס עשילננע רַאּפ ַא ןנעק םילשורי ןיא סעצארּפ-סנירק ַא תעב
 רָארוקָארּפ-הכולמ רעשיטירב רעד טָאה ,לגומש-ןפאוו ןגעוו ןטַאד

 .וא בושי ןשידיי םעד ןגעק עדער עשירָאטַאקָאװָארּפ ַא ןטלַאהעג
 -ַאס עטשרמולכמ ןנעו רדליב שיטסַאטנַאפ ַא טלָאמעגסיױוא טָאה

 ללוס , ןוא "םידבועה תורדתסה , ,"הננה , ןופ רענעלּפ-שזַאטָאב
 .ןרָאװעג טלייטרוארַאפ ןדיי ןענייז ,רעוועג ןציזַאב רַאפ .."הנוב
 עבלעז יד רַאפ ןבָאה רענַארַא םנה ,הסיפת רעקירָאיננַאפ ףיֹוא
 םסעינָאלַאק עשידיי ןיא .,ןֿפָארטש עטכייל רעייז ןעמוקַאב םיאטח

 -מעצעד ןיא ,ןפַאװ טכוזעג ןעגנוליײטּפָא-יצילַאּפ עשילגנע ןבָאה

 ַא ןעמוקענרַאפ טכירעג-רעטילימ רעמילשורי ןיא זיא 1997 . רעב
 -ענ טָאה'מ עכלעוו ייב ,"חדלוח , ןופ רעניווונייא 7 ןגעק סעצָארּפ
 -נָא עדער ןייז ןיא טָאה רעקידייטרַאפ רעשידיי רעד ,ןפאוו ןענופ
 -רַאפ רַאפ ןעוועג טמיטשַאב ןענייז ןפאוו עקיזָאד יד זַא ,ןזיונעג

 רָאּפ ַא ןיוש זיא "הדלוח , הצובק רעד ףיוא לייוו ,ןקעווצ-סגנוקידייט

 -רעד ןיא יז ,רעבַארַא יד ךרוד ןלאפרעביא ןרָאװעג טכַאמעג לָאמ
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 ןענייז רעניווונייא עריא ןופ ךס ַא ןוא טרעטשעצ לָאמ יירד ייב

 "סננוקידייטראפ עקיזָאד יד .ןרָאװעג טעדנווװרַאפ רעדָא טעגרחרעד

 טכירעג עשיטירב סָאד .ןפלָאהעגנ טשינרָאנ רעבָא ןבָאה ןוויטָאמ

 "ודיי יד ןכלעוו טיול ,טּפשמ "ןטכערעג , ןייז ןנָארטעגסױרַא טָאה

 עגנַאלנרָאי ןעמוקַאב ןבָאה "הדלוח , ןופ ןשטנעמ-סטעברַא עש

 ,ןפָארטש-הסיפת

 ַא ןפורענסיורַא טָאה ,בושי םעד ןנעק עיצקַא עשיטירכ יד

 ןיא ןוא הפיח ,ביבא-לת ןיא ,לארשי-ץרא ןיא ננוגערפיוא עסיורג

 ,ןענניטימ-ןסַאמ ןעמוקעגרָאפ ןענייז תובשומ ןוא טעטש ערעדנַא

 רעשיטירב רעד ןנעק טריטסעטָארּפ ףרַאש טָאה'מ עכלעוו ףיוא

 תפסא ןופ ננוציז רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא ףיוא ,"טייקיטכערעג

 "וקעזקעזץנענַא רעשידיי רעד ןופ רעציזרָאפ רעד טָאה םירסבנה

 -ַאניכַאמ עשילננע יד טקעדענפיוא ךעלטנפע ,טירוגרב .ד עוויט

 םעד ןריצָאװַארּפ ןוא ןריטידערקסיד וצ ןסיוא ןענייז סָאװ ,סעיצ

 -ַאק טרעלקרעד ןוירוגןב טָאה "הננה, רעד ענונב .בושי ןשידיי

 ,סעיסערּפער ןוא סעצעה עלַא ףיוא טקוקעג-טשינ זַא ,שירָאגעט

 ,ףירננֶא םוצ טשינ ,טייקיטעט ריא ןייז ךישממ רעטייוו יז טעוװו

 : ,לארשייץרא ןיא בושי ןשידיי ןופ ץוש םוצ רָאנ

 -ניא עשידיי ךיז ןבָאה ,המחלמ רעד ןופ ביֹוהנֶא םעד טניז

 ,ןסיורג ַא ןפַאש וצ טימַאב רדסכ ןטייקכעלנעזרעּפ ןוא ןצנַאטס

 -נַאמָאק רעשידיי רעטנוא לָאז רעכלעוו ,חוכ-רעטילימ ןשידיידןייר

 ,יימרא רעשיטסירעלטיה רעד ןגעק ןפמעק ,ןָאפ רעשדיי ןֹוא ָאד

 טנעדיזערפ סלַא ,ןָאמבײװ .פָארּפ טָאה 1939 רעבמעצעד ןיא ןיוש

 א ןפַאש וצ לעיציפָא טננאלרַאֿפ ,"ץנענַא רעשידיי, רעד ןופ

 יִקסעיטַאבַאשז באזטָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .עיויטיד עשיריי

 רעד ייב (ןרעּפלַאה .י .ּפַאק רעטערטרַאפ ןייז ךרוד) טימַאב ךיז

 -םא-רעטילימ עשידיי ערעדנוזַאב ןגעוו ,גנורינער רעשיזיוצנַארפ

 רעבָא ןיא םעלַא םעד ןופ .טנַארּפ-ברעמ םעד ףיוא ןעגנולייט
 ןבָאה ןזיירק-סגנוריגער עשילגנע יד לייוו ,ןעמוקעגסיורַא טשינרָאג

 ,טפאשרעננעק עפרַאש ַא ןזיװעגסױרַא
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 ןיא עיצַאמרָאפ-רעטילימ רעשידיי ַא רַאֿפ ףמַאק רעד רעבָא
 עקירעמַא רופט ןופ ןטַאטש עטקיגײרַאפ יד ןיא .ןעננאנעג רעטייוו

 עשיטסינויצ יד טציטשרעטנוא רעקיטילָאּפ עכיירסולפנייא ןבָאה

 ,ערעדנוזַאב ַא ןפַאש וצ ננורעדָאפ יד ?כ-םדוק ןוא ןטַאלוטסָאּפ

 ןוא זױה-ןטנַאטנעזערּפער ןופ רעדילנטימ 400 .ײמרַא עשידיידןייר

 ןבָאה ((ןאמורט טנעדיזערּפ רעקיטציא רעד ייז ןשיווצ) ןרָאטַאנעס

 םעד ןופ רעֹרימנֶא רעד .,סעיציטעּפ עקיזָאד יד טציטשרעטנוא

 ,ןָאסרעטַאּפ לענָאלָאְק גירק-טלעוו ןטשרע םעד ןיא ןָאינעל ןשידיי

 טימ טָאה סָאװ ,גנוגעַאב רעד ןופ תושר ןיא טלעטשעג ךיז טָאה

 טייקכעלטנפע ןוא עסערּפ רענַאקירעמַא יד טריזיליבָאמ גלָאפרעד
 עֶקיִרפַא סורד ןיא ךיוא .יײמרַא רעשידיי ַא ןופ ןַאלּפ םעד תבוטל

 עיטַאּפמיס טימ ןגױצַאב ךיז ןעמ טָאה ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא

 עכיירסולפנייא יד ןענייז אפונ דנַאלגנע ןיא ,ןַאלּפ ןקיזָאד םעד וצ

 ןטערטעגסױרַא "ןעידרַאג רעטסעשטנַאמ , ןוא "סמייט , ןעננוטייצ

 זיא זיוהרעטנוא ןיא ,רעטילימ ןשידיי םעד תבוטל ןעלקיטרַא טימ

 -ּפעד ךס ַא רעכלעוו תעב ,עטַאבעד ַא ןעמוקעגרָאפ לָאמ רַאּפ א

 םוצ גנואיצַאב עכעלטניירפ רעייז טקירדענסיוא ןבָאה ןטָאט

 | ,גנוזיילרעד רעלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק ןשיריי

 ןוא עגנַאל ךָאנ ,ןעגנולעג ןיא ,1944 רעמוז ןיא ,ךעלדנע

 ןעמוקַאב וצ ,ןצנַאטסניא עשיטסינויצ ןֹופ ןעגנואימַאב ערעווש

 ,עדַאגירב רעשידיי ַא ףיוא גנורינער רעשיטירב רעד ןופ המכסה יד
 -עד טָאה לארשי-ץרא ןופ עקיליוויירפ-סנירק עשידיי ןֹופ לָאצ יד

 -ּפעס ןט-19 םעד ,ןַאמ טנזיוט 96 ןופ רעפיצ יד טכיירגרעד טלָאמ
 גנוריפנָא רעד רעטנוא "עדאגירב עשידײ יד, זיא 1944 רעבמעט

 "וולב ריא טימ ,(ןימינב) ץמַאשזנעב .פ .ע רעידַאנירב ןשידיי ןופ

 -עג טנעקרענא ?עיציפָא ,ןכיײצּפָא-דוד-נמ םעד ןֹוא ןָאּפ רעסייוו

 רעקירָאיגנַאל רעד ןרָאװעג טכעלקריוװרַאפ זיא םעד טימ ,ןרָאװ
 ,הָאטרעשט השמ ןכלעוו ןגעוו ,בושי ןקידלארשידץרא ןופ גנַאלרַאפ

 "עדַאגירב רעשידיי, רעד ןופ רעריפ רעקיטסייג ןוא רעפעש רעד
 רעדעי יװ ױזַא, :טרעלקרעד טָאה ,ןגעװ-ףמַאק עריא עלַא ףיוא
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 א ןגעוו טמולחעג ?ארשי-ץרא ןייק ןעמוקנָא ןייז ייב טָאה ץולח

 -יפיוויירפ-סגירק .רעשידיִי .העדעי ךיוא טָאה ױזַא ,הכולמ רעשידיי

 . "!ײמרַא רעשידיי ַא וצ טבערטשעג לארשי-ץרא ןופ רעק

 לייט ַא סלַא ,ןעמונעג לייטנָא טָאה "עדַאנירב עשידיי יד,

 ,עילַאטיא רופצ ןיא טוויסנעפָא רעד ןיא ,ןעײמרַא עטרילַא יד ןופ

 עשטייד ןגעק ףמַאק ןקיטומ ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה יז ווו

 -רַאפ עטסנרע טַאהעג טָאה "עדַאגירב עשידיי יד , .ןּפורט-םרוטש

 ןופ םעט םעד טכוזרַאפ טָאה עיטסעב עשיצַאנ יד רעבָא ,ןטסול

 -ידיי יד , זיא ,המחלמ .רעד ןופ ףוס םייב .ּפעלק עשידיי עקרַאטש

 ,דנַאלָאה ןוא עיגלעב ןייק ןרָאװעג טריפעגרעכירַא "עדַאנירב עש

 ןרָאװעג טקישענגקירוצ ןוא טריזיליבָאמעד ףוס5 ןיא יז וװ

 | | | ,לארשידץרא ןייס

 -ירב עשידיי יד, זיא ,שיטילָאּפ ייס ןוא שירעטילימ ייס

 -שרע רעד ןיא ןָאיגעל ןשידיי םעד ןופ ךשמה רעד ןעוועג "?עדַאנ

 ַא טגנערבעג ךַאז רעשיטסינויצ רעד טָאה יז .המחלמ-טלעוו רעט

 ןגױא יד ןיא םוטנדיי ןופ דובכ םעד ןביוהרעד ןוא ןצונ ןסיורג

 ,טסבלעז ןדיי יד ןופ ןגיוא יד ןיא רקיעב ןוא ,םלועה-תומוא יד ןופ

 ןטַאדלַאס יד ןכלעוו ,קורדנייא רעד ןעוועג זיא ךעלביירשַאבמוא

 רעקילדנעצ יד ףיוא טכַאמעג ןבָאה "עדַאגירב רעשידיי, רעד ןופ

 ּפ"ע ןעניִאז עכלעוו ,ןדיי עטקירעדינרעד ןוא ענעכַארבעצ רעטנזיוט

 עשידיי יד ,ןרעגַאל-טױט סרעלטיה ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג סנ
 -עּפָארייא ןכעלקילגמוא ןוא ןטלפייווצרַאפ םעד ןבָאה ןטַאדלָאס

 רעשידיי ןּוא .ןביולג ןוא טומ םעיינ טגנערבעגניירַא םוטנדיי ןשיא

 -ירב רעשידיי , רעד ןופ עלָאר עשירָאטסיה עקיזָאד יד .טפנוקוצ

 -ָאלָאריטרַאמ רעשידיי רעטסכעלקערש רעד ןופ טַײצ רעד ןיא "עדַאג

 ןֹופ גנוטסייל עצלָאטש ,עכעלרעה ַא ןביילברַאפ דימת ףיוא טעװ ,עיג

 | ,לארשי-ץרא ןיא בושי ןשידיי םעד

 תוחוכ עריא עא טימ טימַאב ךיז טָאה "עדַאגירב עשידיי יד,

 -ושי עשידיי יד ןופ ךעלטשער ענעבילבעגנבעל יד ןעװועטַאר וצ

 עקיליוװײרפ ןענייז ,1949 רֶאי ןיא ךָאנ ,רעירפ ךס ַא ןיוש .םיב
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 -ניח ןרָאװעג טזָאלענּפָארַא ,לארשידץרא ןופ ןטסיטושַארַצּפ עשידיי
 -עמור ,עיװַאלסָאנוי ,עילַאטיא ןיא עיניל-טנָארפ רעשטייד רעד רעט
 -םיוא רעייֵז ,יײקַאװָאלס ןוא ןרַָאננוא ,דנַאלנכירג ,עירָאגלוב ,עינ

 "רעדיוו ןשידיי םעד ,ךעלנעמ טייוו יו ,ןפלעה וצ ןעוועג זיא עבַאג
 עקיזָאד יד ןופ .םיחצור עשיצַאנ יד ןגעק פמַאק םניא דנַאטש
 יד ןרעוו טנָאמרעד ָאד ןלָאז ,ןדלעה-פָאדנַאמָאק עשידיי עכיירלָאצ
 ַא ,סעגעש הגח ,ינערעס ָאזנע םייח ןוא סענעש הנח ןופ ןעמענ

 ןעמוקעג לארשיד-ץרא ןייק זיא עכלעוו ,?דיימ שידיי שירַאגנוא גנוי

 הצוכק רענילק רעד ֹוצ טרעהעגנָא טָאה ,1999 רֶאי ןיא טשרע
 ןיא ןרָאװעג טזָאלענּפָארַא 1944 ץרעמ ןיא ןיא יז ."םי-תודש,

 ןיא יז ,טסעּפַאדובכ רַאפ עבַאנפיוא רעמייהעג ַא טימ ןרָאננוא

 טָאה טרָאד ."ָאּפַאטסענ, ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגניירַא רעבָא

 ריא טָאה הצולח עשידלעה יד רעבָא ,טקינײּפענ ךעלקערש יז ןעמ

 םײח ,ןרָאװעג ןסָאשרעד ףוסל זיא ןוא ןבענענסיוא טשינ דוס

 ,פארשי-ץרא ןיא 1926 טניז ,דיי רעשינעילַאטיא ןַא ,ינערעס ָאזנע

 "ַאוטקעלעטניא רעטריטנעלַאט ךעלנייוענרעסיוא ןַא ןעוועג זיא

 "ערב-תעכנ, ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ,רָאטַאזינַאנרָא ןוא טסיל

 רעריפנָא ןוא י"אפמ ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ ,"רענ

 ןדלָאמעג קיליוויירפ ךיז טָאה רע ."רעונה תילע , ןוא "ץולחה , ןופ

 ןייז ןיא ןרָאװעג טזָאלענּפָארַא זיא ןוא עיסימ רעמייהענג א וצ

 רע טָאה ָאד .טנָארפ ןשטייד םעד רעטניה ,עילַאטיא .דנַאלמייה

 ןשיוצ טעברַא עכעלרעפעג ןוא עכעלטרַאװטנַארַאפ ַא טריפעגכרוד

 טעברַא רעקיזָאד רעד ייב ,ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ עשינעילַאטיא יד

 ןוא טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןרָאװעג ןעמונענ ןשטייד יד ןופ רע זיא

 -מעווָאנ) רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק רעואַאכַאד ןיא ןעמוקענמוא זיא

 ףניפ ןֹופ עיסימ עשידיי ַא טָאה 1944 טסברַאה ןיא .(1944 רעב

 עשיקַאװָאלס יד ןשיװצ טעברַאעג עקיליוויירפ עקידלארשידץרא

 יד ןיא .ייז ןומ רענייא זילב זיא ןעמוקעגקירוצ .רעגַאזיטרַאּפ

 ןרַאגנוא ,עינעמור ןיא המחלמ רעד ןופ ףוס םייב ,געט עשיטירק
 ַא ?ארשי-ץרא ןופ ןטסיטושַארַאּפ עשידיי ןבָאה ,עיװַאלסָאנוי ןוא
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 "ןיצ עמייהעג ןריזינַאנרַא ןפלָאהענטימ ןבָאה ייז ,ןוטענפיוא ךס

 ןבָאה עכלעוו ,.װ .א .א "ץולחח , ןופ ,ןדנַאברַאפ-טנגוי עשיטסינ
 ימעגלַא רעד ןיא ?ייטנָא ויטקַא ןעמונעג ןוא ןדיי טעװעטַארעג

 ,גנוגעװַאב-סנַאטסיזער רענ
 -עג ןענייז "עדַאנירב רעשידייא רעד ןופ ןַאמ טנזיוט 26 יד

 עשידיי ןופ הנחמ רעקיזיר רעד ןופ לייט רעניילק ַא זיולב ןעוו

 -גדישרַאפ יד ןיא ןוא ןטנָארפ עלַא ףיוא ןבָאה סָאװ .,ןטַאדלָאס

 טרעװ לָאצ רעייז .םזירעלטיה םעד ןנעק טפמעקעג ןעײמרַא עטס

 -נואב .ןַאמ טגזיוט 500 ווא ןָאילימ ןײט ךרע ןַא םיס טצַאשעגּפָא

 ןרִיציפָא ןוא ןטַאדלָאס עשידיי ןופ לָאצ יד ןעוועג זיא סיורג סרעד

 יד ןיא ךיוא .יימרַא רעשיטעיװַאס ןֹוא רענַאקירעמַא רעד ןיא

 -עג סיורג זיא .וו .א ,א ןליוּפ ,ךיײרקוַארפ ,דנַאלגנע ןופ ןעײמרַא

 עשידיי עשידלעה רעטנזיוט רעקילטנעצ ,לייטנָא רעשידיי רעד ןעוו
  ,רעדלעפ-טכַאלש יד ףיוא ןבענענקעװַא ןבעל רעייז ןבָאה ןטַאדלַאס

 "יוט .עטרילַא יד ןופ ןוחצנ רעד ןרָאװעג טפמעקעגסיוא זיא'ס ווי

 ןעגנונעכייצסיוא:סגירק עטסכעה יד ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי רעטנז

 -סייל עשידלעה ןוא עקיטכיוו רָאנ ַא ,ןננַאררעטילימ עכיוה ןוא

 ןוא :סגַאטסיזער רעד ןיא ?ייטנָא רעשידיי רעד ןעוועג זיא גנוט

 יַאלסָאגוי ,ןלױּפ ,עניארקוא ,דנַאלסור ןיא .גנוגעװַאב-רענַאזיטרַאּפ

 / ערעדנואב טפמעקעגנ ןוא טריטסיזקע ןבָאה ךיירקנַארפ ןוא עיוו

 | | ,ןעגנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 -ברקירעלטיה עשידיי ןופ לָאצ יר ןעוועג זיא סיורג ךעלקערש

 ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ןופ לָאצ יד ןעוועג ךיוא זיא םיורג רעבָא ,תונ
 עשיצַאנ יד ןגיזַאב וצ ןפלָאהעגטימ טולב ןוא טומ רעייֵז טימ

 | י .הער היח

 צח



 רעד ןיא גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד (8

 טייצ-סגידק

 ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא םעד טימ

 -ויצ יד ןרָאװעג טלעטשעגּפָא קידנעטשלופ טעמכ ןוא טריזילַארַאּפ

 -סינויצ עשידרערעטנוא יד .עּפָארייא ןיא טייקיטיטעט עשיטכינ

 ןבָאה ,ןענַאטשטנַא רעטעּפש ןענייז עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא עשיט

 טייצ רעד ןיא םויק רעייז רַאפ ןלעגנַאר טלפייווצרַאפ טזומענ ךיז

 םזינויצ ןרַאפ תוירחא עסיורג יד .ןברוח ןשידיי ןקידנסקַאוו ןֹופ

 -ננַא יד ןיא ןדיי יד ןעמונענ ךיז ףיוא ןבָאה ,ננונעװַאב ןייז ןוא

 ,דנַאלגנע ןיא גנונעװַאב עשיטסינויצ יד .רערנעל עש נָאסקאהדַאל

 זיא ,סוניקואל רבעמ רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא עקירעמַא-ןפצ ןיא

 ןא טגנַאלרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןבַאנפיוא עקיזיר רַאפ ןענַאטשעג

 -ענ טָאה!מ .טייקנבענענרעביא ןוא עינרענע עכעלנייוועגרעסיוא

 -נוא םיבושי עשידיי יד ?עירעטַאמ ןוא שיטילָאּפ ןפלעה טפרַאד

 עשיטסינויצ יד ןציטש טזומעג טָאה'מ ,הלשממ סרעלטיה רעט

 ןוא ,סעיצוטיטסניא עריא ןוא לארשי-ץרא ןיא טעברַא-ובפיוא
 -ילַאער רעד רַאפ ףמַאק רעקידרדסכ ַא ןעוועג קיטיונ ךיוא זיא'ס

 ןגעו ןיוש זיא'ס .ןטַאלוטסָאּפ עשיטילָאּפ-שיטסינויצ ןופ עיצַאז

 -ַאֹּפ רעסיורג רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד םעד

 ."עדַאנירב רעשידיי רעד ןֹופ גנופַאש רעד תבוטל עיצקַא רעשיטיל

 רעטרַאשט קיטנַאלטַא ןופ ןעגנוזַָאל יד ףיוא ךיז קידנציטש

 םעד ןופ גנונעקרענא יד טגנַאלרַאפ גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד טָאה
 .קָלֶאֹפ ןשידיי ןֹרַאפ ךיוא דנַאלרעטַאפ ןוא טייהיירפ ףיוא טכער

 ןבירשעג ווירב ערעייז ןיא ןבָאה ננונעקרענא רעקיזָאד רעד ןגנעוו

 רעימערּפ רעשיטירב רעד ןָאט ןכעלטניירפ ,ןוויטיזָאּפ ַא ןיא

 אאיד .טלעוװוור טנעדיזערּפ רענַאקירעמַא רעד ןוא לישטרעשט

 -רַאפ טָאה טלעוו עשיטַארקַאמעד-ברעמ יד עכלעוו ,"ןטייהיירפ
 ןרעו טריזילַאער ךיוא טפרַאדענ ןבָאה ,רעקלעפ עלַא ןכָארּפש
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 ןרָאװעג טגלָאפרַאפ ןטסקיטלבמַא זיא סָאװ ,םוטנדיי םעד יבנל

 טָאה טקירדעגסיוא רָאלק .ןענַאריט עשיצַאנ עשיחצור יד ךרוד

 "םורד רעד (1941 רעבמעװאנ ןיא) עדעריַאידַאר ןייז ןיא סָאד
 ;קידננָאז ,(סטַאמס) סטומס לַאשרַאמ רעימערּפ רעשינַאקירפַא

 ןענייז ,לארשי-ץרא ייז ןבעג ןגעוו ןדיי יד וצ ןעננוכערּפשרַאפ יד,

 -טלעוו ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןֹופ לייט רעלַארנעטניא ןַא ןרָאװעג

 ."ץעזעג

 נָא ןטלַאהעגנּפָא ,ןטסיגויצ רענַאקירעמַא יד ןופ ץנערעּפנָאק יד

 "רַאפ טָאה ,ירָאמטליב, לעטָאה ןיא ץרָאיריג ןיאג 1942 יַאמ סננַאפ

 לארשידץרא ןיא הכולמ רעשידיי ַא ןופ גנופַאש עקידפקת יד, ;טגנַאל

 רעד ."טלעוו רעשיטַארקַאמעד רעיינ רעד ןופ לייט ןלַארנעטניא ןַא םלַא

 יד ףיוא טציטשעג ךיז טָאה סָאװ ,סַארגָארּפ רַאמטליב רעקיזָאד

 ןרָאװעג זיא ,םזינויצ ןשיטילָאּפ ןופ סעיצַאריּפסַא עשיכולמ עטלַא

 ןופ טייהרעמ רעקיטלַאװעג רעד ןופ ןימאמדינא רעד ,ןָא טציא ןופ

 ןופ ננוציז יד .טלעוו רעצנַאפ רעד ףיוא רעדנעל עלַא ןיא ןדיי

 םעד ,םילשורי ןיא ןטלַאהענּפָא טעטימַאק סגָאיצבקַא ןשיטסינויצ

 'טליב ןופ דוסי ןפיוא טלעטשענ ךיז טָאה ,1942 רעבמעווָאנ 0

 טַאלוטסָאּפ םעד טרימַאלקָארּפ ךעלרעייפ טָאה ןוא םַארגָארּפ-רַאמ

 -טלעוו עיינ יד  :לייו ,לארשירא ןיא הכולמ רעשידיי א ןופ

 טשינ ךיז ןָאק ,ןוחצנ םעד ךָאנ ןרעוו ןפַאשענ טעוװ סָאװ ,גנונדרָא

 ,טייקכיילנ ןוא טייקיטכערעג ,םולש ןופ ןּפיצנירּפ יד ףיוא ןציטש

 -לופ טשינ ןיא טייקיזָאלמייה רעשידיי ןופ םעלבָארּפ רעד ןמז ?כ

 ןבָאה ,רעדילנטימ-.ק ,א 28 יד ןופ) .,"ןרָאװעג טזיילעג קידנעטש

 -ַאב זיא טעטירָאנימ יד .21טמיטשענ סעיצולָאזער עקיזָאד יד רַאפ

 .(ןויצ-ילעוּפ ןקניל 1 ןוא "ריעצה רמושה , 8 ןופ ןענַאטש

 רעבמעצעד ןיא טלמַאזרַאפ ײסערגנַאט-טלעוװ רעשיד- רעד

 א ןופ גנופַאש יד טננַאלרַאפ ,ןסולשַאב ענייז ןיא טָאה 4

 -קערש יד ראפ ננוקידעשטנא ןוא ?ארשיד-ץרא ןיא הכולמ רעשידיי

 -ַאלקַארּפ ךיוא טָאה ןעגנוזָאל עקיזָאד יד .ןטסולרַאפ עשידיי עכעל

 ןיא רָאפנעמַאזוצ ןשיטסינויצ םעד ףיוא ןַאמצײװ .פָארּפ טרימ |
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 "יז ןטַאלוטסָאּפ עשיטסינויצ יד ,1944 רעבמעצעד ףוס ,ביבא-לת

 ןטַײקכעלנעזרעּפ עטנענימָארּפ ךרוד ןרָאװעג טציטשרעטנוא ןענ

 -ַאב ןייז ןיא ,טלעוו רעשידיי-טשינ רעד ןופ ןעײטרַאּפ עסיורג ןוא

 רעשיטסינויצ רענַאקירעמַא רעד ןופ ןשטנעװנָאק רעד וצ גנוסירנ

 טלעװזור ,זערּפ טרעלקרעד (1944 רעבָאטקָא ןיא) עיצַאזינַאנרָא

 הכולמ עשיטַארקַאמעד עשידיי ַא גנופַאש רעד רַאפ המכסה ןייז
 ירַאּפרַאבײל רעשילגנע רעד ןופ ץנערעפנָאק יד ,לארשי-ץרא ןיא
 רַאפ עיטַאּפמיס ריא טקירדעגסיוא טָאה (1944 רעבמעצעד) יט

 ןוא ?ארשייץרא ןיא טייהרעמ רעשידיי ַא ןופ עיצַאזילַאער רעד

 רעשידיײ רעד ןופ טשיוטסיוא ןא ןריפכרוד ףרַאדימ :טרעלקרעד

 יד ןסולפגײאַאב ןצ קימיוג זיא'ס .,גוורעללעפַאב רעשיבארא טא

 -ןײרַא ןדיי ןלָאז ץט258 רעײז ףיוא ידכב ,ןרעדנַאטוצסיוא רעבַארא

 ןוא עסיורג ךס ַא ןציזטב רעבטרִא יד .עגיטסעלַאֿפ ןײק ןעצמוצט

 סָאד ןדיי ןגָאופָש טשינ יד ןענָאק םעד בילוצ ןוא רעדנעל עטסוּפ

 אב ללכב ףרַאדימ .לארשי:ץרט דנטל סעגײלק םעד ףיוט טכער

 -ץרא ןופ חמש םעד ןרעסערגרַאפ ןפ טײקכעלגעמ יד ךןטכַארט

 רבע ןוא עיריס ,סירצבמ טימ גנוקידנעטשרַאֿפ 8 ךרוד לארשי

 ."ןדריה

 -עװַאב עשיטסינויצ יד טָאה ,ןטייקירעווש-סנירק עלַא ץָארט

 -ענ עלַא ףיֹוא טייקיטעט ריא ןקרַאטשרַאפ וצ טימַאב ךיז גנוג

 טלמַאזעג ןרָא-המחלמ 8 יד תעב טָאה לארשיל תמיק ןרק ,ןטיב

 טכארבענפיונוצ טָאה יז ליפיוו ליפיוזַא ,טנופ ןָאילימ 8 ךרע ןַא

 -למ רעד ןיא ןברָאװרעד טָאה ,ל.ק .ק .םויק ןקירעי-40 ריא ךשמב
 ןופ טפלעה יד טעמכ ,דרע םַאנוד ןָאילימ לטרעפ ןייא טייצ-חמה

 ךיוא ,גנודנירג ריא טניז טזיילענסיוא טָאה יז ןכלעוו ,חטש םעד

 "וב רעד .ןסקַאוװעגסיוא קרַאטש ןענייז דוסיה ןרק ןופ תוסנכה יד

 -ַאב טָאה 1044 רָאי םעד רַאפ ץנעגַא רעשידײ רעד ןופ טעשזד
 עלַא ףיוא טקוקעג טשינ .טנופ ןָאילימ ןבלַאה ַא ןוא 1 ןפָארט
 .ןעגנַאנעג רדסכ ל?לארשיזץרא ןייק החילע עשידיײ יד זיא ,תופידר

 ןיא גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד  :?טיּפַאק םעד ןֹופ ףוס םוצ
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 "עוו ,תודיבא עסיורג יד ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד ,"טייצ-סנירק רעד

 "נזיוט ,המוקת רעקיזָאד רעד ןיא ןטילעג טָאה םזינויצ רעד עכל

 ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז םינקסע עשיטסינויצ ענעבענענרעביא רעט

 "עשרַאװ ןיא .ןרעגַאל-סגנוטכינרַאפ סרעלטיה ןיא ןוא סָאטעג יד

 .רד ;ןענופעג ףוס ןשינארט רעייז ןוא טבעלעג ןבָאה ָאטעג רעוו

 עשיטסינויצ עטלַא ךס ַא ןוא םיבגעסיג קחצי ברה ,רעּפיש קסצי

 זיא אטילד םילשורי ןיא ,רעוט ןוא רעלעטשטפירש ,רעקיטילָאּפ

 "ָאיגנַאפ רעד ,םישודק רעטנזיוט רעקילדנעצ ןשיווצ ןעמוקענמוא
 ,םוטנדיי רענְליו ןופ רעריפ ןוא טָאטוּפעד רעשיטסינויצ רקעיר

 רעגַאל-עיצַארטנעצנַאק רעמישטנעיוושַא ןיא .יקסדָאגיװ בסעי .רד

 ניהנמ רעד ,המשנ עטרעטסייגַאב ,עלעדייא ןייז טכיוהעגסיוא טָאה
 ,((19484 רעבמעטּפעס)} ,רעסירטש טרעבָאר םזיגנויצ ןשיכיירטסע ןופ

 יד ןופ ןעמענ יד ןענעכערוצסיוא וליפא ךעלגעממוא ָאד זיא'ס
 "ענּפָא ןבעל ץנַאנ רעייז ןבָאה סָאװ ,םינקסע עשיטסינויצ רעטנזיוט

 ןוא לַאעדיא ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ןופ גנוכעלקריװרַאפ רעד רַאפ ןבעג

 רעדירב ערעייז ןופ ןענָאילימ 6 יד טימ ןעמוקעגמוא שיגַארט ןענייז |
 -ַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ בוח-ןרע ןַא ןייז טעוו'ס ,רעטסעווש ןוא
 ןַא ףיוא םישודק ערעזנוא ןופ ןעמענ יד ןקיביײארַאפ וצ גנונעוו
 .וםוא ןקידנכערּפשטנַא

 -יטסינויצ עטמירַאב ןברָאטשעג ןענייז ןרָאי-המחלמ יד ךשמב

 ןיא ,קרָאי-וינ ןייק ןעמוקנָא ןייז ךָאנ דלַאב .ןטייקכעלנזערעּפ עש

 .קסניטאבַאשז באז ןברָאטשענ גַאלשיץראה ַא ןופ זיא ,1940 רָאי

 א .מ .מ :לארשידץרא ןיא ןברָאטשעג ןענייז 1941 טסברַאה ןיא
 רעטכירירעביוא ;עקירעמַא ןיא ןוא ,גרעבנעטור סחג9 ןוא ןיטשיס

 ןוא ןיֿפור .ַא .רד ןברָאטשעג זיא 1943 רַאונַאי ןיא .סיידגַארב .ד .ל

 רעד ייב ןרעוו טנַאמרעד ךיוא לָאז .ןאזלעגעצאק לרעב 1944 רָאי ןיא

 רעסיורו רעד ,םלועה-תומוא-ידיסח יד ןופ רענייא ,טייהננעלעג

 ץרעמ) ןעמוקענמוא זיא רעכלעוו ,טייגניװ לַארעגעג םניירפדןויצ
 ,עֿפָארטסַאטַאק-ןַאלּפָארעַא ןַא תעב ַאמרוב ןיא (4
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 רעד ךָאנ טייקכעלקריוו עשידיי  עיינ יד (9
 המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 -ַאק ןָאלסגנוגנידַאב דנַאלשטייד טָאה 1942 יַאמ ןט-8 םעד

 -למ-טלעוו עטייווצ יד טקידנערַאפ ךיז טָאה םעד טימ ,טרילוטיּפ

 ןוא ןרעפיצ ןיא ,ןרָאװעג רָאלק זיא ןַאד טשרע ,עּפָאריײא ןיא המח

 -ָארייא םנופ עפָארטסַאטַאק יד ןעוועג זיא'ס סיורג יוװ ,ןכַאזטַאט

 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטסולרַאפ יד .םוטנדיי ןשיאעּפ

 יד תעב , טנעצָארּפ 09 ךרע ןַא ןפָארטַאב ןבָאה עּפָארייא ןיא

 ןענייז גנורעקלעפאב רעשיאעּפָאריײא-ןיימענלַא רעד ןופ ןטסולרַאפ

 ןענייז עּפָארייא ןיא ןדייטטשינ יד ייב.טנעצָארּפ (ףניפ) 8 ןעוועג

 יד ייב תעב ,ןטַאדלָאס-טנָארפ רקיעב ןעוועג תונברק-המחלמ יד

 ןיא זיולב .גנורעקלעפאב-ליוויצ יד סנטסיימ ןעוועג סָאד זיא ןדיי

 רעשידיי רעצנַאג רעד טעמכ טעוװעטַארעג ךיז טָאה עירַאגלוב

 ןוא ,עינעמור ,ךײרקגַארפ ןיא .(תושפנ טנזיוט 49) בושי רעשידיי

 ןופ טפלעה יד ךרע ןַא טעװעטַארעג ךיז טָאה עילאטיא ןוא ןרָאג

 זיא רעדנעל ערעדנַא ןיא .,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעקיטרָא רעד

 ןקידהמחלמרַאפ םעד ןופ טנעצָארּפ רעניילק ַא זיולב ןבילבעג ןבעל

 דגַאלגכירג ,דנַאלַאה ,עיקַאטַאלסָאכעשט ,עיגלעב ןיא .בֹוׁשי ןשידיי

 ןפָארטַאב ןריי עטעװעטַארעג ןופ לָאצ יד טָאה עיװַאלסָאגו ןוא

 ןבילבעג ןבעל זיא סוטגדײ ןשטיײד ןופ ,טנעצָארּפ 25--19 ןשיווצ

 רעשידיי רעד ןעוועג זןיא ךעלקערש סרעדנוזַאב ,לטנעצ ַא זיולב

 ױּפ ןָאילימ ןבלַאה ַא ןוא יירד יד ןופ .עּפָארײא -חרזמ ןיא ןברוח

 ןיא ןענופעג 1946 .י ןיא ךיז ןבָאה (1989 .י ןיא) ןדיי עשיל

 ,תושפנ טנזיוט 80 ?כה-ךס ןליוּפ

 -ָארייא יד ןבָאה לערוטלוק-שיטילָאּפ ייס ןוא קיסעמלָאצ ייס

 גנולעטש עקידנרינימָאד עקילָאמַא רעייז ןריולרַאפ ןדיי עשיאעּפ

 ךרוד טרירטסוליא רָאלק סָאד טרעוו קיסעמלָאצ .םוטנדיי-טלעוו ןיא

 ןדיי עשיאעּפָאריײא יד ןבָאה 1840 .י ןיא :ןרעפיצ ריפ עקידנגלָאפ
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 -- 1900 .י ןיא ,םוטנדיי-טלעוו ןופ טנעצָארּפ 90 טעמכ טלייצעג

 28 --- 1946 ,י ןיא ןוא ,צָארּפ 86 -- 1939 .י ןיא ,טנעצָארּפ 0

 רעטייווצ רעד ךָאנ ָאזלַא זיא םוטנדיי עשיאעּפָארייא סָאד ,צָארּפ

 -טלעוו םעד ןופ ?טרעפ ןייא וצ ןרָאװעג טריצודער חמחלמ-טלעוו
 "יא ןזָאלרַאפ ןופ ץנעדנעט יד זיא 1946 רָאי םעד טניז .םוטנדיי
 ,םעד בילוצ .הטילפה תיראש רעד ייב ןרָאװעג טלוב קרַאטש עּפָאר

 -ייז ,ןדיי עשיאעּפָארייא ענעמוקעגמוא ןָאילימ 6 יד ןשיווצ סָאװ

 ,רָאי 14 זיב רעדניק ןָאילימ בלַאה א ןוא ןייא יו רעמ ןעוועג ןענ

 ןשיאעּפָארייא ןופ טפנוקוצ רעשינָאלָאיב רעד ןופ לרוג רעד זיא
 עטקַאּפמָאק ,עסיורג יד ןופ ןברוח םעד טימ .ט'מתחענ םוטנדיי
 ,סָאמ רעסיורג ַא ןיא ,ךיוא זיא עּפָארייא-חרזמ ןיא םיבושי עשידיי

 -שה עכעלטפַאשלעזענ-שיטילָאּפ ןוא עלערוטלוק-קיטסייג יד ןלַאפעג

 | ,םוטנדיי ןשיאעּפָארייא ןופ העפ

  ןדנווושראפ טשינ זיא ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ ףוס םעד טימ

 ייב ןבָאה ןדיי עטעװעטַארעג סנ פ"ע יד .םזיטימעסיטנַא רעד

 ַא ףיוא ןפָארטעגנָא .וו .א ,א ןרעגַאל יד ןופ ןעמוקקירוצ רעייז
 ןעגנורינער יד ןופ ענייק ,לארשי תאנש עשירעדרעמ ,ענעפיברַאפ

 -רַאפ עשידיי עטביורעגוצ יד ןבעגוצ קירוצ ןעוועג טיירג טשינ זיא

 עלַאסָאלָאק יד ןפָארטַאב ,עּפָארייא ץנַאג ןיא ןבָאה סָאװ ,סנגעמ
 זיא ,המחלמ רעד ךָאנ דלַאב .רַאלָאד ןענַאיליב 9--8 ןֹופ עמוס |

 -וקעג עּפָארײא-לַארטנעצ ןוא -חרזמ ןופ ןטיבעג ענעדישרַאפ ןיא
 -ןבעל רעד ןגעק ןעמָארנָאּפ וליפא ןוא ןלַאפרעביא עקיטולב וצ ןעמ

 | ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רענעבילבעג

 ןלוּפ ןיא טקעלּפטנַא שינַארט סָאד ךיז טָאה סרעדנוזַאב
 -ולב ענייז טריפעגכרוד טָאה םזירעלטיה רעד ווו דנַאֿפ םעד ןיא
 סָאװ ,ןדיי עשיליוּפ טנזיוט 180 ךרע ןַא .תוטיחש-ןדיי עטסקיט

 ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןרָאװעג טעװעטַארעג המחלמ רעד תעב ןענייז
 -ימעסיטנַא עדליוו יד .ןליוּפ ןייק טרעקעגקירוצ טציא ךיז ןבָאה

 טגנערבעג טָאה סָארגָאּפ רעצלעיק םעד ךָאנ ןוא רַאפ עצעה עשיט

 עטפַאהנסַאמ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1946 רעמוז ןיא זַא ,וצרעד
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 "עלק ַא ןיא םנה ,טרזחרעביא ךיז טָאה עבלעז סָאד .ןליוּפ תאיי

 ַאקירעמַא רעד ןיא .ןראגוא ןֹוא עינעמור ןיא ,בַאטשסַאמ ןרענ
 ךיז ןבָאה ,דנאלשטייד ןופ ענָאז-עיצַאּפוקֶא רעשילגנע ןוא רענ

 ןעניז סָאו ,סעילימַאפ עשיריי רעטנזיוט רעקילטנעצ טצעזַאב

 | ,רַאפעג-םָארנָאּפ רעד ןופ ןפָאלטנַא שירפ
 רעטסַאהרַאפ רעד ףיוא ,עּפָאריא ןֹופ רעטנעצ עמַאס ןיא

 ַא ,בושי רעשידיי רעיינ ַא ןסקאועגסיוא ןזיא ,דרע רעשטייד
 רעדנעל עלַא ןופ תושפנ רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ םוטגדיײ-רעגַאל

 טפרַאדעג ןילב טָאה דנַאלשטייד .ןטכיש-סקלָאפ עֶלַא ןופ ןוא

 רעטנזיוט רעטרעדנוה עקיזָאד יד ראפ דנַאל-טיזנַארט סָאד ןייז

 "נא ןייק ןעעזענג טשינ ךיז רַאפ ןבָאה סָאװ ,םיטילפ עשידיי עיינ

 רעד ןופ ןרעיױט יד רעבָא .עּפָארײא תאיצי יו טפנוקוצ ערעד

 "ידיי רעד רַאפ ןסָאלשרַאפ ןעוועג ןענייז טלעוו רעטייוו ,רעסיורג

 רעד תעב ןשינעבעלרעביא עכעלקערש יד ,עיצַארגימע-ןסַאמ רעש

 עשידיי יד טרעטישרעד ףיט ןבָאה טייצ-חמחלמ-ךָאנ ןוא -המחלמ - |

 ידיו ַא ןוא דנַאל ןגייא ןַא ןנעװ ןעננוזַאל עשיטסינויצ יד ,ןסַאמ

 רעשיאיידיא רעד ןרָאװעג טציא ןענייז ,לארשי-ץרא ןיא הכולמ-רעש

 ןשידיי ןופ טלַאהניא-סנבעל רעכעלגעטגָאט רעד ןוא ןימאמ-ינא

 סָאװ ,ןטעקנַא יד טרירטסנַאמעד רָאלק ןבָאה סָאד .שטנעמ-סקלָאפ -|

 יד ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד ןצנַאטסניא ענעדישרַאפ ןופ ןענייז

 -עג רעד .עילַאטיא ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןיא ןרענַאל עשידיי
 -ייה ןייז טקירדעגסיוא טָאה םיטילפ עשידיי יד !ופ בור רעקיטלַאוװ
 -נָאּפס ןענייז םוטעמוא ,לארשידץרא ןייק ןרָאפ וצ שטנווו ןטסעס

 ןוא סעיצַאזינַאגרַָא עשיצולח רעטרעדנוה ןרָאװעג ןפַאשעג ןַאט

 - ,ןטקנוּפ-חרשכח
 ,ןסָאלשרַאפ ןעוועג ןענייז ?ארשידץרא ןופ ןרעיוט יד ךיוא רעבָא

 רעד ,הילע רעשידיי רַאפ ,טכַאמ-רַאטַאדנַאמ רעשילגנע רעד ךרודי

 -בָארּפ רעקידנענערב א ןרָאװעג זיא םוטנדיי-רעגַאל םעד ןופ ?רוג

 "יצ יד .טלעוו רעצנַאנ רעד רַאפ ןוא קלָאפ ןשידיי םעד רַאפ םעל

 וויסַאּפ ךיז טָאה סָאװ ,טייהשטנעמ עכעלטסירק ןוא עטריזיליוו
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 ,טציא ךיוא ךיז טָאה ,ןדיי ןָאילימ 6 םיוא טכעש'מ יו ,טקוקעגוצ

 ןופ לרוג ןרעטיב םוצ טקוקענוצ ןסַאלעג ,הלּפמ סרעלטיה ךָאנ

 -רעּפ דעסיעלּפסיד ,) .ּפ .ד עזָאלמייה עשידיי רעטנזיוט רעטרעדנוה

 סעיצוטיטסניא עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיּפָארטנַאליפ עשידיי ,("סנָאז
 -עטַאמ ,ףליה ןבעג וצ עבַאנפיױא יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןכל ןבָאה

 "טניאשזד רעד .םוטנדיי-רעגַאל םעד ,עשילַארָאמ ןוא עלעיר

 -ץרא ןופ .םימוכס-טלענ עסיורג טמיטשַאב קעווצ םעד וצ טָאה

 ןוא רערעל רעטרעדנוה דנַאלשטייד ןייק ןעמוקעג ןענייז ?ארשי

 ,עשירעיצרעד עקיטכיט א טריפענסיוא ָאד ןבָאה עכלעוו ,םיחילש

 .טעברַא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עלערוטלוק

 -לַארטנעצ -חרזמ ןופ ,םיטילּפ עשידיי ןופ לָאצ עסיוועג ַא
 ןיא םייה עשירָאזיוװָארּפ ַא ןענופעג טָאה עּפָארייא-םורד ןוא

 רדסכ זיא ,המחלמ רעד ךָאנ בושי רעשידיי רעד ווו ,דיירקגַארּפ

 -נעצנָאק ךיז ןבָאה זירַאּפ ןיא .,גנוטיידַאב ןוא לָאצ ןיא ןסקאוועג

 עשיאעּפָארייא יד ,סעיצוטיטסניא עשידיי עטסנדישראפ יד טרירט

 -גנָאק-טלעװ ןשידיי, ןופ ,"ץנענַא רעשידייא רעד ןופ ןלַארטנעצ

 ךיז טָאה'ס .סעיצַאזינַאנרֶא עשידיי ערעדנַא ךס ַא ןופ ןוא "סער

 עשיאיײטרַאּפ ןוא עסערּפ עשידיי עקיברַאפנדישרַאפ ַא ןפַאשעג ָאד

 -עט ןוא םענרַאפ ריא טימ טפָא טָאה סָאװ ,טיײקכעלטפַאשלעזעג

 ןשילוּפ ןקילָאמַא םעד ןופ שרוי ַא ןייז וצ טרידנעטערּפ ַאּפמ

 יד ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ןענייז ןבַאגפיוא עסיורג רַאפ .םוטנדיי

 ןופ עיצארעדעפ יד ןוא ךיירקנארפ ןיא עיצארעדעפ עשיטסיוויצ

 רעייז ךרוד טריפעננָא עדייב ,ךיירקנַארפ ןיא ןטפַאשלעזעג עשידיי

 | .םולברַאי ךרַאמ רעציזרָאפ ןקירָאיגנַאל

 -טיה רעכעלקערש רעד ךָאנ טָאה עּפָארייא ןיא םוטנדיי סָאד

 ןוא -עיגרענע עיינ ןזיװעגסױרַא ,עפָארטסַאטַאק רעשיטסירעל

 עלעירעטַאמ יד טָאה ייברעד ןפלָאהעגטימ קרַאטש .תוחוכ-סנבעל |
 זיא'ס .סוטודי רענַאקירעמַא ןופ ףליה עשיטילָאּפ-שילַארָאמ ןוא
 -ַאקירעמַא יד ןופ לָאר רעסיורג רעד ףיוא ןרָאװעג ןזיוועגנָא ןיוש

 עקיזָאד יד .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןֹוא תעב ןדיי רענ
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 ןרָאװעג קידנרידיצעד ןוא ןסקאוועגסיוא זיא לָאר עכעלטכישעג

 רימ ןלעוו קיסעמלָאצ .המחלמ-טלעוו רעטיײװצ רעד ךָאנ ןוא תעב

 סָאד טָאה 1840 .י ןיא ; ןרעפיצ ריפ טימ ןרירטסוליא ָאד ךיוא סָאד

 -נדיי-טלעוו ןופ .צָארּפ 1 לכה ךס טלייצעג םוטנדיי רענַאקירעמַא

 ןוא .צָארּפ 88 --- 1989 ,י ןיא ,,צָארּפ 10 --- 1900 .י ןיא ,םוט

 ,זנוא ןזייוו ןרעפיצ עקיזָאד יד ןיוש .טנעצָארּפ 99 --- 1946 .י ןיא

 -ויא ןֹופ עינָאמעגעה יד זיא ,טרעדנוהרָאי ןטצעל ןופ ךשמב יו

 .ןדיי רענַאקירעמַא יד וצ ןעגנַאנעגרעבירַא םוטנדיי ןשיאעּפָאר

 טשינ לָאז יז ?יפיוו ,קיטסיטַאטס עשיפַארנַאמעד עקיזָאד יד רעבָא

 םעד ןופ הנשה עסַאלב ַא רָאנ ךָאד יז טינ ,םירובד ערָאלק ןדער

 ןיא ןעמוקעגרָאפ ןיא רעכלעוו ,סעצָארּפ ןשירָאטסיה ןלַאסָאלָאק

 -ַאקירעמַא סָאד .רָאי טרעדנוה עטצעל יד ךשמב ,םוטנדיי-טלעוו

 ןוא ןלעירעטַאמ ןקיטכעמ ַא וצ ןסקאווענסיוא זיא םוטנדיי רענ

 ןָא ,טייקכעלקריו רעזנוא ןופ רָאטקַאפ ןשילַארָאמ-שיטילַאּפ

 יד ןוא טראוונגעק יד ןלעטשרָאפ טשינ טנייה ךיז ןָאק'מ ןכלעוו

 ןענייז ,תוינערופל םוקמ םעד ןופ טייוו םנה .םוטנדיי ןופ טפנוקוצ

 רעד בילוצ ןרָאװענ טרעטישרעד ףיט ןדיי רענַאקירעמַא יד ךיוא

 זיא ןייזטסוװַאב רעלַאנָאיצַאנ רעייז .עיגָאלָאריטרַאמ רעשידיי

 -ַאב עשיטסינויצ יד ,ןרָאװעג טריזיוװיטקַא ןוא טפיטרַאפ קרַאטש

 ערעייז טרעסערנרַאפ קיטכעמ ןבָאה עיצַאזינַאנרָא ןוא גנוגעוו

 -ןײמעגלַא רַאפ .סעיצוטיטסניא עקיטכיוו טיובעגסיוא ןוא ןעייר

 -יובפיוא רעקידלארשיזץרא רעד רַאפ ןוא ןדנָאפ-ספליה עשידיי

 ןגעו ,םימוכס עקיזיר טלמַאזעג עקירעמַא ןיא ןרעוו טעברַא

 דעטיינוי,) .ןמולח וליפא טנַאקעג טשינ רעירפ טָאה'מ עכלעוו

 ,סוניקואל רבעמ רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא .(?ליּפַא שיאושזד

 ןוא עֶקירּפַא-םורד ןיא ,עניטנעגרַא ןיא רקיעב ,עקירעמַא-םורד ןיא

 ןענייז ןוא םיבושי עשידיי יד ןסקאוועגסיוא ןענייז עילַארטסיױא ןיא

 -סינויצ ןוא ןלַאנַאיצַאנשידיי ןופ ןרָאװעג טסולּפנייאַאב קרַאטש
 | ,טסייג ןשיט

 "ייוצ רעד ךָאנ טייקכעלקריוו רעשידיי רעד ןגעוו דליב סָאד
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 רימ ןעװ ,קידנעטשלוּפ ןעוועג טשינ טלָאװ ,המחלמ-טלעוו .רעט
 יבַארַא יד ןיא םיבושי עשידיי יד ןופ עגַאל יד טשינ-ָאד ןרירַאב

 "עג ןריי עשילַאטנעירָא ןופ ןָאילימ רעצנַאנ ַא טעמב .רעדנעל עש

 ."עפ ,ענענַאטשעגּפָא ,עטּפורָאק ןופ הלשממ רעד רעטנוא ךיז ןענופ

 טרעגרערַאפ תורוד רַאּפ ַא טניז .תוכופמ .עשיבַארַא עלַאדָא
 "ייז וצ גנורעקלעפַאב רעשיבַארַא רעד ןופ גנואיצַאב יד רדסכ ךיז

 -טלעוו רעטייווצ רעד תעב ןוא ברע .ןטייהרעדנימ עשידיי ערע

 ענייז ןוא יטפומ ןופ עיצַאטינַא עשיצַאנדָארּפ יד טָאה ,המחלמ

 ןיא .ןדיי יד ןגעק רעבַארַא יד טצעהעגפיוא ןוא טמס'רַאפ טייל

 ןדיי רעטנזיוט ןענייז טעטש עשיבַארַא ערעדנַא ;ןיא ןוא דַאדנַאב

 יד טלעטשענּפָא טשינ טָאה הלּפמ סרעלטיה ,ןרָאװעג טרימָארנָאּפ

 -ַאנ ןיא .רעדנעל עשיבַארַא יד ןיא עצעה עשידיי-יטנַא עקיזָאד

 טימ ןלַאפרעביא עקיטולב ןעמוקעגרָאפ ןענייז 1948 רעבמעוו
 ,ָאריאַאק ןיא גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד ןגעק ביור ןוא .דרָאמ

 יד ןופ עגַאל יד .וװ .זַא ןוא עינַאטילָאּפירט ןיא- ,עירדנַאסקעלַא

 ןבעל רעייז ןופ טייקרעכיזמוא יד ,רעדנעֿל עשיבַארַא יד ןיא ןדיי

 "טנַארַאפ יד רַאפ גרָאז עטסנרע ןַא ןרָאװעג זיא ,ןגעמרַאפ ןוא

 | .ןצנַאטסניא עשידיי עכעלטרָאוו
 'ץרא ןיא בושי רעד זיא ,םוטנדיי רענַאקירעמַא םעד ןבענ

 ןכלעוו םורַא ,רעטנעצ רעשידיי רעטסקיטכיוו רעד ןרָאוװעג ,לארשי

 . ןצנַאג ןופ תוחוכ-סגנופַאש יד ךיז ןריזיויטקַא ןוא ןעלמַאז .סע

 620 ךרע ןַא 194/ .י ןיא טלייצעג טָאה בושי רעד. .קלָאפ .ןשיריי

 ןעמוקעגניירַא ןענייז 1947--1940 ןרָאי יד ךשמב .תושפנ טנזיוט

 -עטש עלַא ףיוא טקוקעג טשינ ,ןדיי טנזיוט 120 לארשי-ץרא ןייק
 -למ'בָאנ רעד ןיא ןסקאוועג רדסכ הילע עשידיי יד זיא ,ןעגנור

 ןגעו ,?ארשייץרא ןייק סעצָארּפ רעשיכיטס רעד .טייצ רעקידהמח |

 טציא זיא ,טָאכָארָאב רעב ןבירשעג טייצ ןייז ןיא טָאה סע ןכלעוו

 רבוג טָאה סָאװ ,גנוניישרעד-ןסַאמ ַא ןבעל ןשידיי ןיא ןרָאװעג

 עשיטסינויצ יד .ןעגנורעטש ןוא תועינמ עֶלַא ןכָארבעג ןוא ןעוועג

 ןעגנוריּפורג ןוא ןלייט עלַא טשרעהַאב תומלשב טָאה גנוגעווַאב
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 סַאלק ןכעלטפַאשלעזעג ןֹופ דישרעטנוא ןא ,םוטנדיי-טלעוו ןופ
 ,ןעײטרַאּפ ןוא ןזיירק ענעדישרַאּפ .גנוגייצרעביא רעשיטילָאּפ ןוא
 ןעוועג ןענייז רעדָא ,טייוו ןענַאטשעג 1929 .י ןיא ךָאנ ןענייז סָאװ
 טרעדנעעג טציא ןבָאה ,םזינויצ םעד יבג? טמיטשעג ךעלטנייפ
 רעשידיי ַא רַאפ ףמַאק םניא ֿ?ייטנָא ןעמענ ןוא גנולעטש רעייז
 ןטסיסקרַאמ עקניל-םערטסקע יד ייב וליפא ,?ארשי-ץרא ןיא םייה
 -רעביא עשיטסיניצײטנַא יד זיא המחלמ רעד וצ זיב עכלעוו ייב

 ,ננואיושנַא-טלעוו רעייז ןופ ?ייט רעלַארנעטניא ןַא ןעוועג גנוגייצ

 רעד ןופ ןעגנורַאפרעד עשיגַארט יד .ךורברעביא ןַא רָאפ טמוק
 / רעד ןוא טרעטישרעד ףיט ןדיי עלַא ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 "ענג :ןעמַאנסיוא עקינייוו יד ,םזינויצ ןוא םוטנדיי םוצ טרעטנענ

 -ָאּפָאמסָאק ,עיטַארקָאטולּפ רעטרילימיסַא ןופ ןזיירק עניילק עסיוו

  טימ ןבָאה ןטסידנוב-ןטסילַאיצַאס ןוא ןטסילַאוטקעלעטניא עשיטיל

 ןיא ןריולרַאֿפ םזינויצײטנַא ןשיטנַאטקעס ,ןויטַאװרעסנָאק רעייז

 /  .חעפשה ןוא גנוטיידַאב עדעי ןבעל ןשידיי

 -טלעוו סָאד טָאה ,ןעעזוצסיוארָאפ ןעוועג זיא'ס יוװ ,רעלענש

 "ולָאּפ ןוא ןשילַארָאמ ,סיזירק ןרעווש םעד ןעוועג רבוג םוטנדיי

 -נעמַאזוצ ןיא ,םויק ןקידרעטייוו ןייז טָארדַאב טָאה רעכלעוו ,ןשיט

 יֿפַא רעד ןופ חוכ-סנבעל רעד .ןברוח ןשירעלטיה םעד טימ גנַאה

 יו ,רעקרַאטש ןייז וצ ןזיװענסיױרַא ךיז טָאה עסַאר רעשידיי רעט

 | ,תונכס עכעלרעפעג ןוא סעקַאטַא עכעלטנייפ עלַא
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 סעיצַאריּפסַא עשיטסינויצ רַאּפ טמַאק םניא (0
 .טכַאמ-ראטַאדנַאמ רעשילגנע רעד ןנעק

 ,ןעעזעגסיורָאפ (1939 .י ןופ) "ךובסייוו, סָאד טָאה ,עודיכ

 ירמנל ?ארשי-ץרא ןופ ןרעיוט יד ןלעוו 1944 ץרעמ 21 ןטימ זַא

 רעד .הילע רעשידיי רעקידרעטייו רעדעי רַאפ ןרעוו ןסָאלשעג

 םעד ןופ ןעננונעכערסיוא יד טיול ,טּפרַאדעג טָאה בושי רעשידיי

 ןופ ?טירד ַא ןופ םומיסקַאמ םעד ןכיירגרעד ,"ךובסייוו , ןקיזָאד

 טלָאװ םעד טימ ןוא ,לארשי-ץרא ןיא גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד

 -נימ עשידיי יד זַא ,דנַאטשוצ רעד ןרָאװעג טריזיליבַאטס אבהל

 -"רעמ רעשיבַארַא ?טירד ייווצ יד וצ טרעפילענסיוא זיא טייהרעד

 ןופ ףוס רעד ןעוועג ,ךעלדנעטשרַאפ ,טלָאװ סָאד .דנַאל ןיא טייה

 ןסיוא עקַאט ןזיא סָאד דָארג רעבָא .סעיצַאריּפסַא עשיטסינויצ יד
 -ַאדנַאמ ריא ןוא חרזמ ןטנעֶאנ ןיא קיטילָאּפ עשיטירב יד ןעוועג

 | ,לארשידץרא ןיא טכַאמ-רַאט
 טשינ זיא "ךובסייוו , ןשיטסינויצ-טנַא םעד ןגעק ףמַאק רעד |

 םעיינ ַא טימ זיא ןוא ןרָא=המחלמ יד תעב ןרָאװעג ןסירעגרעביא

 רעריפ עשיטסינויצ יד .עדנע-סגירק םייב ןרָאװעג טײנַאב גנוווש

 ַא ןבָאה זײװ ןעפיטס .רד ןֹוא רעװליס ללה אבא .רד עקירעמַא ןיא

 זיא'ס .טלעװזור טנעדיזערּפ םעד ייב טרינעוװרעטניא לָאמ רָאּפ

 עכיירגלָאפרעד ַא ןטַאטש עטקינײרַאפ יד ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד

 -סגנוריגער ןֹוא עשירַאטנעמַאלרַאּפ יד ןיא עיצקַא - סננורעלקפיוא

 1945 ראורבעפ ןיא .סעיצַאריּפסַא עשיטסינויצ יד תבוטל ןזיירק

 -וצ ,ַאטלַאי ןיא ץנערעפנָאק רעד ךָאנ ,טלעווזור .זערּפ ךיז טָאה

 -ַאב זיא'ס ןוא דואַאס ןביא ךלמ ןשיבַארַא ןטימ ןפָארטעגנעמאז
 | ,לארשי-ץרא ןופ טפנוקוצ יד ןרָאװעג ןכָארּפש

 טָאה ,ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא המחלמ-טלעוו יד יוװ םעדכָאנ

 -סייוו , סָאד זַא ,טביולגעג ןזיירק עשיטסינויצ עקידנריפ יד ןיא ןעמ

 סָאד .ןרעו לטכ ןלעוװ קיטילָאּפ עשיטסינויצײטנַא ןייז ןוא "ךוב
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 -עניהמחלמ יד בילוצ ,ןעוועג ךָאד זיא 1939 .י ןופ "ךובסייוו,

 ןעוו ,טציא ,רעבַארַא יד יבנל עיצַאלוטיּפַאק-ןעכנימ ןימ ַא ,ןרַאפ

 רעמ ןעמ טָאה ,ןרָאװעג טקידנערַאפ ןוחצנ ַא טימ זיא המחלמ יד

 -נואָארד ערעייז ןוא רעבַארַא יד רַאפ ןבָאה ארומ טפרַאדעג טשינ

 טקראטשרַאפ ךָאנ ןענייז ןעגנונעּפָאה עשיטסינויצ עקיזָאד יד .,ןעג

 ןיא גנוריגער'רָאבײל רעיינ רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןרָאװעג

 רעקיטציאזיב רעד ןענַאטשעג זיא'ס רעכלעוו ןופ שארב ,דנַאלננע

 | .ילמע טגעמעלס רעימערּפ-עציוו

 -ָאֹמ א טַאהענ ןרָאי טייז טָאה ײטרַאּפרעטעברַא עשילננע יד

 "וובפיוא ןייז ןוא םזינויצ םעד וצ גנואיצַאב עכעלטניירפ ,עוויטיז

 -ַאב רעד ןרָאװענ טריטיצ ָאד ןיוש זיא'ס .לארשידץרא ןיא טעברַא

 -שב טָאה רעכלעוו ,(1944 .צעד) סערגנָאק-רָאביײל םעד ןופ סולש

 ןליפא ןיא ןוא סעיצַאריּפסַא עשיטסינוצ יד טנעקרענא תומל

 ןופ גנורעדנַאװסיוא עשיבַארַא ןעגנַאלרַאפ וצ ,וצרעד ןעגנַאגרעד

 -ָאיצַאנ רעד ןופ גנורעטיירבסיוא עלַאירָאטירעט ןוא ?ארשידץרא

 "תונכש יד ןופ ןובשח ןפיוא ?ארשיד-ץרא ןיא םייח רעשידיי רעלַאנ

 .רעדנעל עשיבַארַא עקיד

 -ונער-רָאבייל רעיינ רעד ןופ רעריפנַא-טּפיוה יד ןופ רענייא

 -נָא 1959 .י ןופ "ךובסייוו , סָאד טָאה ,ןָאסירָאמ טרעברעה ,גנור

 -ענ ןבעגעג ןענייז עכלעוו ,תוחטבה ןופ ןכערב שיניצ ַא, :ןפורעג

 -רעד עכעלנע ,"טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ קלָאפ ןשידיי םעד ןרָאװ

 ןוא רעטסינימ-ץנַאניפ רעד ,ןָאטלַאד ןבענעגּפָא ןבָאה ןעגנורעלק

 -יטסינויצ יד .גנורינער-רָאבייל רעיינ רעד ןופ ןרָאטסינימ ערעדנַא

 עסיורג טימ ָאזלַא ןבָאה טייקכעלטנפע עשידיי יד ןוא גנוטייל עש

 -ירפ ןיא זיא עכלעוו ,גנוריגער-רָאביײל יד ןעמונעגפיוא ןעננונעפָאה

 ,עיסימעד סלישטרעשט ךָאנ ,טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג 1949 גניל

 -סינויצ-יטנַא ענעסיברַאפ עקילָאמַא יד ןסענרַאפ טלָאװעג טָאה'מ
 -רעביא ןעוועג זיא'מ ןוא דליפסַאּפ טסירָאביײל ןופ גנולעטש עשיט

 רעמ טשינ ןעוועג זיא ,קירוצ ראי 19 טימ קיטילָאּפ ענעי זַא ,טגייצ

 טנָאקעג טשינ טָאה טסימעסעּפ רעטסערג רעד וליפא ,לַאפוצ ַא יו
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 ,ןיוועב ןוא ילטע טימ גנורינער-רָאבייל עיינ יד זַא ,ןעעזסיורָאפ

 עטסגרע יד ןטַאלוטסָאּפ עשיטסינויצ יד יבגל ןזייווסיורַא ךיז טעוװ

 .ןעגנוריגער עשילגנע עקיטציאזיב עלַא ןופ עטסלַאטורב יד .ןוא |

 -ימָאנ רעטסינימ-ןרעסיוא םוצ זיא גנוריגער-רָאבייל רעיינ רעד ןיא

 ,רַאטערקעס רעכעלטפַאשקרעװעג ַא ,ןיװעב טסעגרע ןרָאװעג טםרינ

 בלַאהרעסיוא ןעװעג .טנַאקַאב קינייו םציא זיב זיא רעכלעוו

 | - | ,דנַאלגנע
 טנעדיזערּפ רענַאקירעמַא רעיינ רעד טָאה 1945 טסוגיױא ןיא

 ,ווירב ַא טימ יִלטע רעימערּפ ןשילגנע םוצ ןדנָאװעג ךיז ,ץַאמורט

 ףכית גנורעדָאפ יד ןרָאװעג טלעטשעגנסיױרַא זיא'ס ןכלעוו ןיא

 קיטייצכיילג ,?ארשי-ץרא ןייק ןדיי טנזיוט 100 ןזָאלוצנײרַא דימו

 עיצקַא עשיטילָאּפ יד ןרָאװעג טריאוניטנָאק עקירעמַא ןיא זיא

 טָאה 1945 רעבמעצעד ןיא ,סעיצַאריּפסַא עשיטסינויצ יד תבוטל

 -גנישַאװ ןיא טַאנעס רעד ייס ןוא זױה-ןטנַאטנעזערּפער סָאד ייס

 -סָאּפ ענייז ןוא םזינויצ םעד תבוטל סעיצולָאזער ןעמונעגנָא ןָאט

 -עּפס ַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא שדוח ןבלעז םעד ןיא ,ןטַאלוט

 יד טַאהעג טָאה עכלעוו ,עיסיטָאק רעגַאקירעמַא שילגגע עלעיצ

 ןכַאמ וצ ןוא ?ארשי-ץרא ןיא עגַאל יד ןשרָאפוצסיױא עבַאנפיוא

 .ןעגנוריגער ערעייז רַאפ סעיצַאדנעמָאקער עקידנכערּפשטנַא יד
 טמא ןייז ןעמונעגרעביא םילשורי ןיא טָאה רעירפ טייצ עצרוק ַא

 -ויצ יד ןיא .םַאהגנינַאס ןַאלַא רעס רענָאישימָאקייה רעיינ רעד

 .טימ ןעמונעגפיוא ןשינעעשעג עיינ יד ןעמ טָאה ןזיירק עשיטסינ
 גנוריגער עשילגנע יד זַא ,טסוװעג טָאה'מ .ןעגנונעפָאה עשירפ

 ַא טכוז יז ןוא ענַאל רעלעיסנַאניפ רערעווש ַא ןיא ךיז טניפעג
 יד ןַא ,ןכָארּפשרַאפ טָאה ץלַא סָאד .עקירעמַא ןיא האולה עסיורג

 ."וווקיל בורקב טעוו "ךובסייווא ןופ קיטילאּפ עשיטסינויצ-יטנַא

 | .ןרעוו .טריר

 יד ןָאדנָאל ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא 1948 טסוניוא ןיא

 סע רעכלעוו ןיא ,ץנערעפנָאק עשיטסינויצ עקידהמחלמכָאנ עטשרע

 עטקיניירַאפ ,לארשידץרא ןופ ןטָאנעלעד 89 טקילײטַאב ךיז ןבָאה
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 וו .א .א ןליוּפ ,ךיירקנַארט ,סעינימָאד עשיטירב ,דנאלגנע ,ןטַאטש

 ןוא םַארנָארּפרַאמטלב םעד טריטּפעצקַא טָאה ץנערעפנָאק יד

 ןיא הנידמ רעשידיי ַא ןופ גנופַאש עקידפכית יד טגנַאלרַאפ טָאה
 עֶלַא רַאפ טייקכיילג עקידנעטשלופ ןריטנַארַאנ טעוװ עכלעוו ,י"א

 .ךַארּפש ןוא עסאר ,עינילער ןופ דישרעטנוא ןָא רעניווונייא עריא

 ןדעי ןפרָאװעגּפָא שירָאנעטַאק טָאה עיצולָאזער ענעסָאלשַאב יד

 -נַא ןייק ןייז טשינ ןָאק'ס, :קידנרעלקרעד ,סימָארּפמָאק-הקולח

 ןופ ןעמעלבַארּפ ענעדנוברַאפ-גנע ךיז טימ יד רַאפ גנוזייל ערעד

 עטלײטעגסוא סָאד ןעלדנַאװראפ יו ,לארשי-ץרא ןוא קלאפ ןשידיי

 יו ,הנידמ עשידיי ַא ןיא לארשי-ץרא עטרענגעלטרַאפיטשיג ןוא

 ",עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןופ הנוכ עכעלטננייא יד ןעוועג זיא'ס

 וצ ןוא גנורינער רעשילננע רעד וצ טרילעּפַא טָאה ץנערעפנָאק יד

 ןַא (1 :ןריזילַאער ןטסלענשמַא יו לָאו'מ זַא ,רעקלעפ עטרילַא יד
 -סנארט םעד ןכעלנעמרעד טעװ סָאו ,האולה עלַאנָאיצַאנרעטניא

 -ערּפשטנַא ןַא (2 ;לארשייץרא ןייק ןדיי ןָאילימ ןטשרע ןופ רעמ

 םעד תבוטל דנאלשטייד ןופ גנוקידעשטנַא עלעיצנאניפ עקידנכ

 ײַאדנַאל יד ,לארשיזץרא ןיא טעכברַא-ובפיוא ןייז ןוא קלאפ ןשידיי

 ןשיכילמ ןֹופ םַארנָארּפ רעד זַא ,ןזיוװַאב טָאה ץנערעּפנָאק רענ

 -סקלָאפ עשיטסינויצ יד ןֹופ ןימאמ ינא רעד ןרָאװעג זיא ,םזינויצ

 ןוא "ריעצה רמושה, רעד זיולב .טְלעו רעצנַאנ רעד ןיא ןסָאמ

 ןענייז ןטסילַאוטטקעלעטניא עשיטסינויצ עסיוועג ןֹופ ןּפורג עניילק

 ןלַאנָאאצאנײה א ןנעװו ננולעטשנייא רעייז ןבילבעג יירט רעטייוו

 ,לארשידץרא ןיא טַאטש

 ןופ ןענַאטשַאב ןיא סָאװ ,עיסימָאק רענַאקירעמא-שילננע יד

 רעציזרָאפ ערעדנוזַאב 2 טימ רענַאקירעמַא 8 ןוא רעדנעלגנע 5
 טעבראעגנ וויסנעטניא טָאה (רעדנעלגנע ןא ןוא רענַאקירעמַא ןַא)

 -עּפָארייא ענעדישרַאפ טכוזַאב טָאה יז ,םישדח רַאּפ ַא ןופ ךשמב

 עילאטיא ןוא ךיירטסע ,דנאלשטייד ןיא ןרענַאל יד ,רעדנעל עשיא

 -ולבוּפ ןיא 1946 לירּפַא עדנע ,םירצמ ןוא לארשי-ץרא ףוסל ןוא

 ןכלעוו ןופ ,עיסימָאק רעקיזָאד רעד ןופ טכירַאב רעד ןרָאװעג טריצ
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 -סיוא ענייז ןוֿפ רעטקַארַאכ-סימָארּפמָאק רעד ןרָאװעג טלוב זיא'ס

 ןפיוא טלעטשעג ךיז טָאה עיסימָאק יד .ןסולשַאב ןוא ןעננוריפ

 ,ןטסירק רַאפ דנַאל קילייה ַא זיא לארשידץרא זַא ,טקנוּפדנַאטש

 טעטלַאװרַאפ אבהל ךיוא ָאזלַא ףרַאד'ס ,רענעמלוומ ןוא ןדיי

 ענַארפ עשידיי יד .טכַאמ רערַאטַאדנַאמ רעלַארטיײינ ַא ךרוד ןרעוו

 ןדיי עשיאעּפָארייא יד .לארשייץרא ךרוד ןרעוו טזיילעג טשינ ןָאק

 ןיא ןענעדרואנייא ךיז רעדָא ,םוניקואל רבעמ ןרעדנַאװסיױא ןפרַאד

 'יייק ןדיי עזַאלמייה טנזיוט 100 ןזָאלניײרַא ףרַאד'מ .עּפָארײא

 ןגעװ ץעזעג רעניטסעלַאּפ סָאד ןרעסעבסיוא ןוא לארשידןירא

 | .װ .זַא ןוא ברעוורעד-ןדָאב

 "ימ ,ענעדיײשַאב יד ךיוא זַא ,ןרָאװעג רָאלק רעבָא זיא דלַאב

 -ַאקירעמַא-שילגנע רעד ןופ סעיסעצנָאק עשיטסינויצדָארּפ עלַאמינ

 יד עכלעוו ,תוצע עשיטערָאעט-ןייר זיולב ןענייז ,עיסימַאק רענ

 100 טאטשנא .ןרירָאנָאה וצ העדב טשינ טָאה גנוריגער עשילגנע

 רעשידיימ רעד ןפראװענוצ גנוריגער עשילגנע יד טָאה ,טנזיוט

 "ווא רעד ,טנזיוט ןייא ,ןטַאקיפיטרעט לָאצ עכעלרעכעל ַא ?ץנענַא

 -ער עכעלטנפע רַאֹּפ ַא ןטלַאהעג טָאה ןיוועב רעטסינימ-ןרעק

 עשיטסינויצ עלַא טכַאלענסיוא שיניצ טָאה רע עכלעוו ןיא ,סעד

 זַא ,תוצע ןבעגעג ןדיי יד טָאה רע ,ןעגנונעפָאד ןוא סעיצַאריּפסַא

 עקיטציאזיב ערעייז ןיא ,עּפָאריא ןיא ןענדרַאנייא ךיז ןלָאז ייז

 ּפָאק םעד ערעדנַא ןוא ךיז ןעיירדראפ טשינ !וא רעדנעל-טאמייה

 -ילבוּפ רעד ךָאנ ,1946 רעמוז ןיא ,סעיזַאטנַאפ עשיטסינויצ טימ

 "עב טָאה ,טכירַאב-עיסימַאק רענַאקירעמַא-שילגנע םעד ןופ עיצַאק

 רע זַא ,ײטרַאּפ-רָאביײל ןופ ץנערעפנָאק רעד ףיוא טרעלקרעד ןיוו

 ןדיי טנזיוט 100 ןופ עיצַארנימיא ןַא וצ ןייז םיכסמ טשינ טעוו

 טרָאד ןקיש לָאז'מ ןַא ,טגנַאלרַאפ סָאד לייוו ,לארשידץרא ןייק

 -עג רעטלוב ןיא גָאט ןרעי טימ .סעיזיוויד עשילגנע עשירפ ןיהַא

 -נע וצ העדב טשינ טָאה גנורינער-רָאבייל עשילננע יד זַא ,ןרָאװ

 -רעד םניוועב ."ךובסייוו , ןופ סרוק ןשיטסי)ויצײטנַא םעד ןרעד
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 ןפוא ןקידנריצַאװַארּפ ,ןלַאטורב ַא ףיוא סָאד ןבָאה ןעננורעלק

 ,טרירטסנַאמעד

 ןוא טשיוטנַא קראטש ןעווענ זיא הנחמ עשיטסינויצ יד

 ךָאנ טרַאװרעד ןעמ טָאה גנולדנַאהַאב ַאזַא טשינ .טרעטיברַאפ
 ןופ קיִלבנַא ןיא ןוא ,ןדיי ןָאילימ 6 ןופ הטיחש רעקידארומ רעד

 רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ עילַאװכ רעקידהמחלמכָאנ רעיינ רעד

 .רַאפעג-ןעמָארנַאּפ א ראפ ןפָאלטנַא ןענייז סָאו ,םיטילפ עשידיי

 טרעסערגרַאפ רעדיוו זיא ?ארשי-ץרא ןייק הילע ?עלַאנעלמוא , יד

 -אנ עקיטכעמ א יו ןסקאוועג זיא יז ,ןרָאװעג טרעלענשרַאפ ןוא

 -עטש עלַא םערוטש ריא טימ טנניװצַאב סָאוװ ,גנוניישרעד-רוט

 -ענ טימ ןסָאלשַאב טָאה טכַאמ-ראטאדנַאמ עשילננע יד .ןעגנור

 ןופ גנארד הילע ןקיטכעמ ןקיזָאד םעד ןקירדרעטנוא וצ דלַאװ

 -יטירב רעד .םוטנדיי ןשיאעּפָארייא ןטקיניײּפרַאפ ,ןטקיטולברַאפ

 -יבָאמ ןיא קינכעט רענרעדָאמ רעצנאנ ןייז טימ טָאלט-סגירק רעש

 -םיש ןוא ןפיש-הילע עשידיי יד טימ ףמאק םוצ ןרָאװעג טריזיל

 ,סופ-וצ-פָאק ןופ טנפָאװַאב ,ןעננולײטּפַא-רעטילימ עשילננע .ךעֶל

 -ךאנ ןוא ןליוק-רעוועג טימ םילוע עשידיי יד ןעמונענפיוא ןבָאה

 "ניק טעווענאשענ טשינ ןוא חצר תוכמ ןגָאלשעג טָאה'מ ,ןעבמָאב

 ןפאשעג זיא (ןרעּפיצ) ןיסירפק לזניא םעד ףיֹוא ,ןעיֹורְפ ןוא רעד

 יטשינ, יד רַאפ רעגט? :סגנוריברעטניא רעשיטירב א ןרָאװעג

 .םילוע עשידיי ?עלַאנעל

 פארשייץרא ןיא בושי ןופ גנורעטיבראפ ןוא גנונערפיוא יד

 זיא טכַאמ-ראטַאדנַאמ רעשילגנע רעד ןגעק םוטנדיי-טלעוו ןופ ןוא

 -רָאפ רדסכ ןענייז ?ארשי תוצופת לכב .גָאט וצ גָאט ןופ ןניטשעג

 ןבָאה עכלעוו ,םעיצַאטסעּפינַאמ ןוא סעיצַארטסנַאמעד ןעמוקעג
 -עמ עלַאטורב עריא ןוא גנורינער עשילננע יד טריקַאטַא ףרַאש

 לארשי-רא ןיא  סעיצַאזינַאורֶא עשירעטילימ עשידיי יד .ןדָאט

 רעבָא ,סעיסערּפער עשילגנע יד ןנעק טקידייטראפ שינרענע ךיז ןבָאה

 וצ טסַאּפענוצ קיטקַאט-ףמַאק עקיטומ ריא טָאה "הנגח, יד תעב

 ןופ ןצנאטסניא עכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןופ עיניל רעשיטילָאּפ רעד
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 ןופ ףמַאק רעד ןזיא ,עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןוא בושי

 ייח"ל ןוא (ןיגעב םחנמ ןופ טריפעננָא) י'ימואל יאבצ ןוגראג |

 -יברַאפ רעזָאלסטכיזקיר ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג ,(עּפורג-ןרעטש)

 טשרעהַאב ןבָאה סָאו ,טייקשיאָארעה רעטלפייווצרַאפ ןוא גנורעט

 -נַאמ עשילגנע יד ,טננוי רעקידלארשי-ץרא רעד ןופ ןלייט עסיורג

 -ער עטפרַאשרַאפ טימ טרעפטנעעג ףיורעד טָאה טכַאמ-רַאטַאד

 -ןסַאמ ןרָאװעג טריפענכרוד ןענייז דנַאל ןצנַאג ןיא .סעיסערּפ

 -יא רדסכ ךיז ןבָאה טעטש ןֹוא סעינָאלַאק עשידיי ןיא ,ןטסערַא

 רעד ןופ ןעננולדנאהסימ ןוא סעיזיווער עלאטורב טרזחעגרעב

 ןוא הרזג עטפָא ןַא ןרָאװעג ןענייז ?סויפרָאק , .גנורעקלעפַאב

 "ץנענַא רעשידייי רעד ןופ רעדילנטימ עטנענימָארּפ ןענייז ףוסל

 ןרָאװעג טרינרעטניא ןוא טריטסערא ,םכותב ןאמשיפ ,? ,י ברה ןוא

 ןיא עגַאל יד ,(1946 ינוי ןט-29 ,"תבש ןצרַאװש , םעד) .ןורטַאל ןיא

 -נַאמ עשילגנע יד ,טפרַאשרַאפ ךעלנייווענרעסיוא ךיז טָאה דנַאל

 ןופ דנַאטשוצ א ןיא ןטערטענניירַא ָאטקַאפ עד זיא טכַאמ-רַאטַאד

 -סינויצ רעד ןוא בושי ןשידיי םעד טימ המחלמ רעטנענַאמרעּפ ַא
 : | | ,גנוגעװַאב-טלעוו רעשיט

 ןענייז גנונעװַאב-טלעו עשיטסינויצ יד ןוא בושי רעד רעבָא

 -יטירב רעד ןנעק טסייג-ףמַאק רעייז ןיא ןרָאװענ ןכָארבעג טשינ

 .ןדָאטעמ-רלאװעג עריא ןוא קיטילָאּפ רעשיטסינויצײטנַא רעש

 -ויצ יד ןוא בושי םעד טקרַאטשעג טָאה ףמַאק רעשיאָארעה רעד

 יד ןרעבָארעד וצ סולשטנַא ןוא ןביולנ ןייז ןיא הנחמ עשיטסינ

 ,סעיצַאריּפסַא עשיכולמ עשיטסינויצ יד ןופ גנוכעלקריוװרַאפ
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 רעשיטסינויצ רעטסקיצנאווצנואייווצ רעד (1

 לעוַאב ןיא םערגנָאק

 "טעטּפעס ביֹוהנֶא ףיוא טיירגנענוצ טָאה גנורינער עשילגנע יד

 ןופ גנוזייפ רעד ןנעװ ןָאדנָאל ןיא ץנערעּפנָאק עיינ ַא 1946 רעב

 ןדַאלעגנייא ןענייז ץנערעטנָאק רעד ֹוצ .ענַארפ-עניטסעלַאּפ רעד

 -ערטראפ יד ייס ןוא רעבַארַא יד ןופ רעטערטרַאפ יד ייס ןדָאװעג

 טָאה טעטימָאק-סנָאיצקַא רעשיטסינויצ רעד רעבָא ,ןדיי יד ןֹופ רעט

 רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ טשיג סולשַאב ַא ןעמונעגנָא לָאמייווצ

 גנורינער רעשילננע רעד ןופ קיטילָאּפ יד .ץנערעפנַאק רעקיזָאד

 ןכערב ןֹופ גנוטכיר רעד ןיא ןעננַאגעג טייצ רערעגנעל ַא טייז זיא

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז קעווצ םעד וצ .חוכ-דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןדעי

 טריטסערַא טָאה'מ ןוא בֹוׁשי םעד ןנעק סעיסערּפער עקידרדסַכ

 -עפנַאק רעד רַאפ טיירנענוצ טָאה ןיוועב טסענרע .רעריפ עשידיי

 "ןַאלּפָאסירָאמ , ןקילָאמַא ןטריציפידַאס ַא ןָאדנָאל ןיא ץנער

 -לַאנָאיצַאנ יד טָאה סָאוװ ,לארשי-ץרא ןופ עיצַאזילַארעדעּפ ןגעֶוו

 -נידַאב עקיזָאד יד ייב ,טרירָאנניא סעיצַאריּפסַא ןוא טכער עשידיי

 -עפנַאק רענָאדנָאל רעד ןיא ננוקילייטַאב עשידיי יד טָאה ןעגנוג

 : ,קעווצ ןוא ןיז ןדעי ןריולרַאפ ץנער

 רעד ןגעק טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא ןוא עקירעמַא ןיא גנונערפיוא יד

 רדסכ זיא טכַאמ-רָאטַאדנַאמ רעשילננע רעד ןופ קיטילָאּפ-דלַאװעג

 ךָאנ ןַאמורט טנעדיזערּפ םעד ןעגנווצענ טָאה סָאד .,ןסקַאוװעג

 ננורינער רעשילגנע רעד וצ ווירב ןייז ןיא ןעגנַאלרַאפ וצ לָאמנייא

 טנויוט 100 ןזָאלנײרַא עקידפכית סָאד (1940 רעבָאטקָא ןיא)

 -ידָארעט טזָאלענ טשינ ךיז טָאה בֹוׁשי רעד ,לארשי-ץרא ןייק ןדיי

 ןבילבעג ןיא רע .סעיסערּפער עשילננע עפרַאש יד ךרוד ןריז

 -נָאק עניילק טשינ .טפנוקוצ רעשידיי רַאפ ףמַאק ןייז ןיא קרַאטש

 עשידיי ַא ןוא הילע עסיורג ַא רָאנ ,טגנַאלרַאפ רע טָאה סעיסעצ

 -סינויצ ןטרידיצעד םעד קידנעעז , גנוריגער עשילננע יד ,הנידמ

 יע



 -רעד וצ תוחנה עסיוועג טימ טווורּפעג טָאה ,דנַאטשרעדיװ ןשיט
 ,ץנערעפנָאק רענָאדנָאל רעד ןיא גנוקילײטַאב עׂשידיי יד ןכיירג
 ,קָאטרעש השמ ןרָאװעג טיײרפַאב ןענייז 1946 רעבמעווָאנ ןיא

 -סערַא ערעדנַא ןוא ףעזָאשזד ,ב .רד ,םיובנירג קחצי ,זמר דוד

 עסיוועג ןרָאװעג ןבענעג ךיוא ןענייז סע .רעריפ עשידיי עטריט

 ןדישטנַא טפרַאדעג טָאה סערגנָאק רעשיטסינויצ רעד ,תוחטבה

 ,ץנערעפנַאק רענָאדנָאל רעד ןיא גנוקילײטַאב רעשידיי רעד ןגעוו

 ןשיווצ גנולדנַאהרעטנוא רעקיכָאװ-2 ַא ךָאנ ,לייוורעד זיא עכלעוו

 ,ןרָאװעג ןסירעגרעביא ,רעטערטרַאפ עשילגנע יד ןוא רעבַארַא יד

 -רעד זיא סערגנָאק רעשיטסיגויב רעטסטקיצגאטצגואײװצ רעד

 ךיז ןבָאה סע .לעזַאב ןיא 1946 רעבמעצעד 9 םעד ןרָאװעג טנפע

 -ַאנרושז רעטרעדנוה ,ןטַאנעלעד 700 רעביא טקילײטַאב םיא ןיא

 טסעג 2000 ךרע ןַא ןוא עסערּפטלעוװ רעצנַאנ רעד ןופ ןטסיל

 ןופ עפָארטסַאמַאק רעכעלקערש רעד ךָאנ .לארשי תוצופת ?כמ
 -רעד סערגנָאק ןשיטסינויצ ןופ ןעמ טָאה ,םוטנדיי ןשיאעּפָארייא

 -גנָאק םניא ,ןסלוּפמיא עלַאנָאיצַאנ עיינ ןוא םישעמ עסיורג טרַאװ

 ןענייז עכלעוו ,ןטסינָאיזיװער יד טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה סעו

 -רָאיטלעװ רעשיטסינויצ רעד ןופ ןטערטעגסױרַא 1989 רֶאי ןיא

 -יינ יד סערגנָאק ןפיוא ןטערטרַאפ ןעוועג זיא ךיירלַאצ .עיצַאזינַאנ

 םעד רעטנוא ?ןטסינויצ .גלַא ןופ עיצַארעדעּפנַאק-טלעװ, ענעפַאשעג

 ןײטשדלַאג .י .רד ןופ ץיזרָאפ

 -בעה ןיא וַאמּצײװ .זערפ ןָא טביוה עדער-סננונעפערעד ןייז

 טניז ייברַאפ ןענייז רָאי ןביז, ;: רעטרעוו עקידננלָאפ טימ .שיאעו

 -על םוצ ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,1989 טסוגיוא שדוח ןלופלרונ םעד

 ןשיטסינויצ ןט-291 ןופ ןהעש עקידחלהב יד .טנגעגַאב לָאמ ןטצ
 ןעייטש ,המחלמ רעד ברע ןעגנוציז יד ןופ סולשּפָא ןרַאפ ,סערגנָאק

 ןבָאה רימ .ןניוא עניימ רַאפ רָאלק ,טנעמָאמ ןקיטציא םעד ןיא

 -וצ רעבָא ,םערוטש ןקידנעמוקנָא ןופ ליפענ םעד ןיא טנגעזעג ךיז !

 .ןייגרעבירָאפ טעוו שינרעטסניפ יד זַא ,ןביולג ןטסעפ םניא ךיילג

 -ענ עקיטראוװנגעק ןוא ענעגנַאנגרַאפ יד ןופ טכיל םעד ןיא ,טציא
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 ןֿבָאה רימ זַא ,תמא רערעטיב יעד ןרעוו טנַאזעג זומ ,ןשינעעש

 ןַאמצייו .סָארּפ .'טפָאהעג ליפ וצ ןוא ןקַארשענ קינייוו וצ ךיז

 עינַאלָאריטראמ רעשידיי רעכעלקערש רעד ףיוא ּפִא ךיז טלעטש

 6 יד זא ,טכיירטשרעטנוא ןוא חמחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 -ָאיצַאנ רעזנוא ןופ ץנעווקעסנַאק א ןענייז עטיוט עשידיי ןָאילימ

 ַא ןיא ןיא 1939 ראי ןופ "ךובטייוו , סָאד ,טייקיזָאלמייה רעלַאנ

 ןוא עמַארטסַאטַאק רעזנוא ןיא ךעלטרַאװטנַארַאפ סָאמ רעפסיוועג

 ,הטילפה תיראש רעד ןופ ענַאל רעשינַארט רעקיטציא רעד ןיא

 ןשידיי םעד סורנ ןקימַאלּפ ַא רעביא ןַאד טקיש טנעדיזערּפ רעד

 ןד ןופ ,לארשי-ץרא ןיא ףושי םעד ןוא טלעוו רעצנאנ רעד ןיא קלאפ

 ,עבש-ראב זיב

 "עדָאפ רעזנוא ןנעו טדער בושי ןֹופ חוכ-אב רעד ,זםר דוד

 ישי ץרא ןיא ןבעל לַאנַאיצאנ-קידנעטשסבלעז ,ןנייא ןַא ףיוא גנור

 "וצפיונוצ גנודַאלנייא רעד טימ עדער ןייז טקידנערַאפ רע ,לָאר

 עדער-טולש יד .י"א ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןטסטנעָאנ םעד ןפור

 .לאיווע טיצרב ברה טלאה גנוציז-סננונעטערעד רעכעלרעייפ רעד ייב

 ץיזרָאפ ןרעטנוא ,סערגנָאק ןופ גנוציז רעטסטנעָאנ רעד םיֹוא

 ןגעו טארעפער ןכעלריפסיוא ןַא טלַאה ,ןָאמּבײװ םיײח ,פָארּפ ןופ

 רענַאקירעמַא יד ןופ רעריפ רעקירָאיננַאל רעד "םזינויצ רָאי 80,

 ,קילברעביא ןכעלטכישעג ַא טינ רע .גײװ ןעפיטס ,רד ןטסינויצ

 ."םיליפעמ עקיטנייה יד וצ זיב ןטייצ-"וליב , יד ןופ

 טדערעגמורַא רקיעב ןעניז עטַאבעדלַארענעג רעד תעב

 טָאה רעטשרע רעד .ןגַארפ עשיטילָאּפ יד ןרָאוװעג טריטוקסיד ןוא

 -יזערפ רעקיטציא רעד ,ןאמויב לאוטטמע .רד טרָאו סָאד ןעמונעגנ

 רע .עקירעמא ןיא עיצאזינַאנרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעד

 ףראד עיצַאזלאער רעשיטסינויצ רַאפ לגנַארעג רעזנוא זַא ,טלַאח

 -נעללטימ ןפיוא ,עּפָארייא ןיא ,לארשייץרא ןיא ןרעוו טצעזעגרָאפ

 ןופ ןדנעטשמוא יד טיול ,םוטעמוא ןוא עקירעמַא ןיא ,םי ןשיד

 ןעמרָאפ יד בֹוׁשי םעד ןריטקיד טשינ ןרָאט רימ .טרָא ןוא טייצ

 "רעדיוו ןקיזָאד םעד ןזומ רימ --- רעבָא ,דנַאטשרעדיװ ןייז ןופ
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 עקיטציא יד .לעיצנַאניֿפ ןוא שיטילָאּפ ,שילַארָאמ ןציטש דנַאטש
 רעד ןיא רעװענַאס ַא יו ,רעמ טשינ זיא ץנערעפנָאק רענָאדנָאל

 א טלַאה ןירוג13 דוד ,דנַאלננע ןופ קיטילָאּפ רעשיטסינויצ-ײטנַא

 ןעקנַארעג טלקיװטנַא רע רעכלעוו ןיא ,עדער עשיטילָאּפ עסיורג

 ןיא הנידמ רעשידיי רעקיטפנוקוצ רעד ןופ תודופסי-טנורג .יד ןגעוו

 םורַא ןַאד טדער רע ,?גנַארעג ןקיטרַאװנגעק ןוא ןשירָאטסיה ריא

 -ילגנע רעד ןוא גנונעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןשיוװצ גנויצַאב יד

 ןוירוג|ב טָאה עזילַאנַא רעפיט ַא טימ .,טכַאמ-רַאטַאדנַאמ רעש

 ןופ ןעמעלבָארּפ עטסקיטכיוװ יד ןכָארטשעגרעטנוא ןוא טרירַאב

 -סבלעז רעשהכולמ רַאפ פמַאק רעזנוא ןופ ןוא םויק ןלַאנָאיצַאנ

 ךיז טביוה טייקידנעטשסבלעז עתמא יד, :טגָאז רע .טייקידנעטש

 טזייװַאב יז ןוא קלאפ ַא ןופ חמשנ רעד ןיא ןוא ןצרַאה ןיא ןָא

 רימ .חֹוכ םענעגייא ןייז ףיוא ךיז טציטש קלאפ סָאד ןעוו ,ךיז

 -רעדיװ ןֹוא ןינב ,ןוחטב ,הילע : תודוסי ריפ ףיוא ןעיוב ןלעװ
 רענַאקירעמַא יד ןופ ניהנמ רעד ,רעװליס ללה אבא ,רד,"דנַאטש

 -עמַא םנופ לָאר רעשירָאטסיה רעסיורג רעד ןגעוו טדער ןטסינויצ

 ןרָאװעג טציא זיא ,םוסנדיי רענַאקירעמַא סָאד .םוטנדיי רענַאקיר

 רענדער רעד  .םוטנדיי-טלעוו םעד ןֹופ טקנוּפ רעלַארטנעצ רעד

 ,ןדנעטשמוא עשיטילַאּפ ןוא עכעלטכישעג יד ףיוא זנוא טזייוו

 םוטנדיי-טלעוו ןופ עינָאמענעה יד ןגָארטעגרעבירַא ןבָאה עכלעוו

 "עד טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה ןדיי רענַאקירעמַא יד .סוניקואל רבעמ
 ןבָאה ייז ,ןעלבַאטָאנ יד ןופ הלשממ יד טרידיווקיל ןוא שיטַארקָאמ

 םעד וצ זיב .םעלבָארּפ ןלַארטנעצ רעייז ןיא טלדנַאװרַאפ ?ארשידץרא

 םוצ גנורינער רענַאקירעמַא רעד ןֹופ ננויצַאב יד טָאה 1939 רָאי

 רעד ןיא ,טעטילַארטיײנ רעכעלטניירפ ףיוא טציטשעג ךיז םזינויצ

 רעזנוא קנַאד ַא .טרעגרעראפ גנויצַאב יד ךיז טָאה טייצ-המחלמ

 טציא ךיז טָאה גנורעלקפיוא ןוא טעטיוװיטקַא ריא ,עיצַאזינַאגרָא

 יולָאּפ סנַאמדלָאג םוחג .רד ,טרעסעבעג ךס ַא טכיזניה רעד ןיא

 עשיטסימיסעּפ עקרַאטש ןופ טשרעהאב ןעווענ זיא עדער עשיט

 -מוא ירמנְל גנוריגער עשילגנע יד ?יוװ גנוניימ ןייז טיול .רענעט
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 עשילגנע יד .לארשי -ץרא ןייק הילע עשידיי יד ןכַאמ ךעלנעפ

 -רעטנוא יד .טסנרע יו לעטשנָא ןַא רעמ זיא הקולח ףיוא המכסחה !

 ןסיורג א רעטנוא טייטש ןטַאטש עטקיניײרַאפ יד דצמ גנוציטש

 יקֹבעדַארְב .ז .ּפָארּפ .זנוא ןגעק זיא טלעװ יד .ןכייצ-ענַארפ

 -ץרא ןיא טכער ערעזנוא רַאפ ףמַאק ןקידרעטייו םעד רַאפ זיא

 עשידיי ַא טציא ןיוש ןרימַאלקָארּפ ןגעק רעבָא זיא רע ,לארשי

 יד .קיטקַאט עשיטילָאּפ עקידבשוימ ַא טגנַאלרַאפ ןוא ,גנוריגער
 ןריפ ןוא גנוריגער רעייז ןגעק טומ טימ ןפמעק ןטסינויצ עשילגנע

 רעד וצ ןײג ןגעק ,ןָאדנָאל ןיא טעברַא-סגננורעלקפיוא עשינרענע ןַא

 ךס ַא ןטערטעגפיוא ןענייז הקולח ןגעט ןוא ץנערעפנַָאק רענַאדנַאל

 + יד טָאה ףרַאש סרעדנוזַאב ,ןעגנוריּפורג ענעדישרַאפ ןופ רענדער

 יי .הנס השמ .,רד ןטערטרַאפ גנוניימ עקיזָאד

 ןברוח םעד ןנעוו עדער עכעלרעייפ ַא טלַאה םיובגירג טסחצי

 יד טקידנעעג ךיז טָאה'ס זַא ,טלַאה רע .םוטנדיי ןשיאעּפָארייא ןֹופ

 ,טולב ןכייט ןיא ,עטכישעג רעשידיי רעד ןופ הפוקת עשיאעּפָארייא

 רעדָא עשינָאליבַאב יד יוװ רעשינַארט ליפ ,םאְלֹפ ןוא רעייפ ןיא

 ןיא םוטנדיי םענעמוקעגמוא םעד ןופ האוצ יד ,הפוקת עשינַאּפש

 ָאיצַאנ עסיורג סָאד טקידנערַאפ :זנוא ןופ טגנַאלרַאט עּפָארייא

 | | !פארשידץרא ןיא קרעװ עלַאנ
 טָאה סע עכלעוו ,סעיצולָאזער יד ןעמוונעגנָא טָאה סערגנַאק רעד

 סרעווליס .רד רעטנוא עיסימָאק עשיטילָאּפ יד ןנָאלשעגרַאפ םיא
 -שי ץרא ןעלדנַאװרַאפ וצ טגנַאלרַאפ טָאה סערגנָאק רעד ,ץיזרָאפ |

 רעיירפ ַא רַאפ ןרעיוט יד ןענעפע וצ ,הנידמ רעשידיי ַא ןיא לאר

 לָארטנַאק יד "ץנענא רעשידיי, רעד ןבענוצרעביא ,הילע רעשידיי

 -גנָאק רעד .דנַאל ןיא טעברַא-יובפיוא רעד ןוא הילע רעד רעביא
 ןופ קיטילָאּפ-רַאטַאדנַאמ רעד ןגעק טריטסעטָארּפ ףרַאש טָאה סער

 -ענ ןופ ןדָאטעמ-רָארעט יד ןגעק ןטערטענפיוא זיא ןוא "ךובסייוו,

 רענָאדנָאל רעד עגונב ,לארשי-ץרא ןיא ןעגנוריּפורג עשידיי עסיוו

 -עגעג יד ייב זַא ,טלעטשעגטסעפ סערגנָאק רעד טָאה ץנערעפנָאק

 -ַאב גנונעװַאב עשיטסינויצ יד טשיג ךיז ןעק ןעגנוגנידַאב ענעב
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 ןעגנוגנידַאב יד ביוא .ץנערעפנָאק רעקיזָאד רעד ןיא ןקילייט
 ןגעו ןסילשַאב טעטימָאק-סנָאיצקַא רעד טעװ ,ןרעדנע ךיז ןלעוו

 .גנוקילײטַאב רעלעוטנעווע רעד

 -צייוו םייח ,פָארּפ זַא ,טלָאװענ טָאה סערגנָאק ןופ טייהרעמ יד

 ,רד רעבָא .עיצַאזינַאנרַא רעד ןופ שארב ןביילב רעטייוו לָאז ןַאמ

 עכלעוו ,סעיצולאזער עשיטילַאּפ יד ןגעק ןעוועג זיא ןַאמצייוו

 -ירק א ןפַאשענג טָאה סָאד .ןעמונעגנָא טָאה סערגנָאק רעד

 -ענ קידנבָאה טשינ ,ןרָאװעג ןסָאלשעג ןזיא סערגנָאק רעד ןוא סיז

 .עוויטוקעזקע עיינ ַא טלייוו

 רעד טָאה ,ןעגנולדנַאהרעטנוא ןוא ןעגנוטַארַאב עקינָאט-5 ךָאנ
 ,עוויטוקעזקע עשיטסינויצ עיינ יד ןפַאשענ טעטימָאק-סנָאיצקַא

 ןוא י"אפמ !/ ,ןטסינויצ עניימענלא 9 ןופ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו

 םילשורי ןיא עוויטוקעזקע רעד ןופ רעציזרָאפ סלַא ,"יחרזמ , 4

 רעד ןֹופ רעציזרָאפ סלַא ןוא ןוירוג רוב דוד ןרָאװעג טלייוועג זיא
 .רעטליס ללה אבא ,רד ,ןָאטננישַאוו ןיא עוויטוקעזקע

 טָאה סערגנָאק רעשיטסינויצ רעטסקיצנאווצנואייווצ רעד

 -ענסיורַא טָאה רע עכלעוו ,ןעננונעפָאה עסיורג יד טליפרעד טשינ

 דלוש יד טייוו ױזַא ןעוועג טשינ זיא סָאד .רובצ ןשידיי םייב ןפור

 ,ןעגנונעפַאה ענעבירטעגרעביא יד ןופ יו ,אפונ סערגנָאק ןופ

 טיײרּפשראפ םוטעמוא ,ןברוח ןקידארומ םעד ךָאנ ךיז ןבָאה עכלעוו

 .ןסַאמ עשידיי עטיירב יד ייב סעיזוליא ןפַאשעג ןוא

 ףיוא רעגא7 ַא ץא טנגשי רעשידײ רעד ןוס עיצַארטסנָאמעד ַא

 ײולארשי:ץרא ןוס ןרעיוט יד טוסע, :גנוזַאל רעד רעטווא ,ןרעּפיצ



 ןוא ףמַאק רעשיטסינויצ רעקידרעטייוו רעד (2
 עטקינײרַאֿפ יד ןופ סולשַאב-הקולח רעד

 1947 רעבמעװַאנ 29 םעד ,רעקלעפ

 רַאונַאי ןיא ןרָאװעג טיינַאב זיא ץנערעפנָאק רענָאדנָאל יד

 -סימָארּפמָאק רעייז טרירַאלקעד רעדיוו ןבָאה רעבַארַא יד .י 7

 קנַאדעג ןדעי ןפרָאװענּפא שײרָאגעטַאק ןבָאה ןוא גנולעטש  עזַאל

 -ַאטשענ זיא רעריפ עשיטסינויצ ןופ עיצַאנעלעד א .הקולח א ןנעוו

 -טטירק רעטטינימ-לַאינָאלַאק ןשילגנע םעד טימ טקַאטנָאק ןיא ןענ

 ןגעו טדערעג ןעמ טָאה ןזיירק-סגנוריגער עשילננע ןיא .סגָאשזד

 .ןענַאטנַאק ןיא לארשידץרא. ןלייט ןופ ןַאלּפ םעיינ ַא

 -ענ ץלַא טכַאמ-ראטַאדנַאמ עשילגנע יד רעבָא טָאה לייוורעד

 ןיא םישזער-ייצילַאפ רעד .עגַאל יד ןפרַאשרַאפ וצ ידכב ,ןָאט

 ,סעיזיווער .ןעמרָאפ עכעלגערטרעדמוא ןעמונעגנָא טָאה  דנַאל

 ַא ןרָאװעג זיא -- ןקינייּפ ןוא ןנָאלש ,דנַאטשוצ-סגירק ,ןטסערַא

 -יטסינויצ-יטנַא ,רעכעלטנייפ-ןדיי רעד .גנוניישרעד עכעלנעטדנַאט

 םעד ןריצָאװָארּפ וצ ןעוועג ןסיוא זיא םישזער-רַאטַאדנַאמ רעש

 -רַאפ וצ קידנעטשלופ שיטיִלָאּפ ןוא שימָאנָאקע םיא ידכב ,בושי

 םירבח ענייז יירד ןיא רעגורג בוד ןענייז 1947 ?ירּפַא ןיא ,ןטכינ

 רע'וכע רעד ןיא ןרָאװעגנ ןעננַאהענפיױוא ,ימואל יאבצ ןוגרא ןופ

 טָאה לארשייץרא ןיא עיצַאזינַאנרַא עשילננע עמייהענ א .ווסיפת

 ,סעיצוטיטסניא עשידיי ןגעק ןטַאטנעטַא ןריפוצכרוד ןביוהעגנָא

 עצנאנג יד ןרָאװעג טריויליבַאמ זיא ןפיש-"םיליפעמ , יד ןנעק

 ןוא ןנַאלשעג ןעמ טָאה תוירזכא טימ .דנַאלגנע ןופ טכאמ-סגירק

 רָאדָאעט, ףיש רעד ףיוא .םילוע ?עלַאנעל-טשינ , יד טקיניײּפעג

 םיגורה עשידיי ייוצ טנעה עשילגנע ןופ ןלַאפעג ןענייז "לצרעה

 .עטעדנוװרַאפ רעקילטנעצ ןוא
 ךיז ןבָאה גנונעװַאב עשיטסינויצ יד ןוא בֹוׁשי רעד רעבָא

 ערעייז ףיוא קיטומ ןבילבעג ןענייז ןוא ןכערב טזָאלענ טשינ
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 טעדנירנעג ןוא טעברַא יד ןעוועג ךישממ טָאה'מ .סעיציזַאּפ-ףמַאק

 .ײד טָאה עינָאלַָאק רעיינ א ןופ גנורעייפ ַא ייב .סעינָאלָאק עיינ

 "ַאֹד ןופ ןיינקעוַא ןלעוו ןקנַאט עשילננע יד , ; טרעלקרעד רעווליס

 עשיטסינויצ עכעלטרַאװטנַארַאפ ?! ןביילב ָאד טעוװ ריא רעבָא ,ןענ

 טלּפמעטשענ ןפָא קיטילָאּפסעיסערּפער עשילננע יד ןבָאה רעריפ

 טפָא ןיא אפוג דנאלגנע ןיא ."םזיטידנַאב ןטריזינַאנרָא ןַא, סלַא

 -ילָאּמ-ןיוועב רעד ןגעק קיטירק עפרַאש א ןעמוקענ קורדסיוא םוצ

 -ירעטקַארַאכ ןיוהרעטנוא ןשילננע ןיא יז טָאה לישטרעשט .ח ,קיט

 -דלַאװעג רעשילננע רעד ."ןדיי ןגעק המחלמ עניימעג , ַא סלַא טריז

 -נעטַא ןופ עילַאװכ א ןפורעגסיורַא טָאה לארשי-ץרא ןיא םישזער

 .ןרַאנָאיצקנופ עריא ןוא טכַאמ-רַאטַאדנַאמ רעד ןנעק ןטַאט
 .ןיילא ףוסל ךיז טָאה לארשי-ץרא ןיא קיטילָאּפ עשיטירב יד

 עשילננע יד .נעווסיוא ןַא ןָא ,?קניוו ןּפמעט ַא ןיא טגָאיעגנײרַא

 רעד ןנעוו יונָש  וצ ךיז ןדנעוו וצ ןעננוווצעג ןעוועג זיא גנורינער

 עיסעס רעלעיצעפס א ףיוא .ענַארפ-עניטסעלַאּפ רעד ןופ גנוזייל

 טימ) "ץנענַא רעשידיי, רעד ןופ רעטערטרַאפ יד ןבָאה "ֹונֲא , ןופ

 ,טַאלוטסָאּפ עשיטסינוצ יד טרירַאלקעד (שארב ןרעווליס .רד

 -טיוא עלעיצעפס א ןרָאװעג ןפַאשענ זיא עיסעס-"ונָא , רעד ףיֹוא

 -סעלַאּפ םעד ןרידוטש טפראדעג טָאה עכלעוו ,עיסימָאק-סננושרָאפ

 -ַאדנעמַאקער עקידנכעהּפשטנַא טימס ןעמוק ןוא םעלבָארּפ-עניט

 -ערטרַאפ ,רעדילנטימ 11 ןופ ןענאטשַאב ןיא עיסימָאק יד .סעיצ

 .תוכולמ עניילק ןופ רעט

 א טשרעהענ טָאה ןצנאטסניא עשיטסינויצ עקידנריפ יד ייב

 טניל גנודײשטנַא יד זַא ,טסוווענ טָאה'מ .גנוקיאורמואַאב עסיוועג

 ןוא עקירעמַא ;:עסיורנ יד ייב רָאנ ,תוכולמ עניילק יד ייב טשינ

 טריסרוק ןבָאה ןטאטש עטקיניירַאפ יד ןנעוו .,דנַאלסור-טעיווָאס

 ןוא רעשיטילָאּפ ַא , ךַאמּפָא רעמייהעג ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,תועידי

 יטעיוװאס ןנעוװו .,עקירעמא ןוא דנַאלגנע ןשיוװצ ,רעשירעטילימ

 ריא ןופ גנורַאפרעד עקירָאיהנַאפ א טאהעג ןעמ טָאה דנאלסור

 "סננושראפסיוא יד טָאה ?ייוורעד .גנוטכיר רעשיטסינויצ-יטנַא

009 



 רעטסינימ ןוא (194/ יַאמ) טייקיטעט ריא ןביֹוהעגנָא עיסימאק

 -ייל רעד ףיוא) עדער עקידרעּפָאה ַא ןטלַאהעג רעדיוו טָאה ןיוועב

 "תומכח" עקידרעירפ ענייז וצ .(טעגרַאמ ןיא ץנערעפנָאק-רָאב

 טשינ ייז טמוק'ס ןוא קלָאפ ןייק טשינ ןענייז ןדיי זַא ,םעד ןגעוו

 טשינ ךיז ןלָאז ןדיי רענַאקירעמַא יד זַא ןוא ,דנַאל ןגייא ןייק

 רעד לָאמסָאד טָאה ,"סענזיב רעניטסעלַאּפ , ענייז ןיא ןשימניירַא

 -עט עלַאטנעמיטנעס עיינ ןבענענוצ רעטסינימ-ןרעסיוא רעשילננע

 .עניטסעלַאּפ ןיא רעבַארַא יד ןוט ליוו'מ סָאװ ,תולווע יד ןנעוו ,רענ

 טננערבעג טָאה ףמַאק ןשיטסינויצ ןרַאפ גנודנעוו עקיטסניג א

 "ונֶא, ןיא רעטערטרַאפ ןשיטעיווָאס ןופ עדער עלענַאיצַאסנעפ יד

 ןגעו טדערעג ָאקימָארג טָאה רעטרעוו עמערַאװ טימ .ָץסימָארג

 המחלמ-טלעו רעטצעל רעד תעב עינַאלָאריטרַאמ רעשידיי רעד

 ןלייט עסיורנ רַאפ קיטיונ זיא הנידמ עשידיי ַא זַא ,םעד ןנעוו ןוא |

 -יטעיווָאס עקיזָאד יד זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס .םוטנדיי-טלעוו ןופ

 סעיצַאריּפסַא עשיכולמ עשיטסינויצ יד תבוטל עיצַארַאלקעד עש
 -קיוטנַא רעקידרעטייוו רעד ףיוא סולפנייא ןקרַאטש ַא ןבָאה טעוו

 ןיא טייקכעלטנפע עשידיי יד .ענַארפ רעניטעסעלַאּפ רעד ןופ גנול

 -ונענפיוא ננורעלקרעד סָאקימָארנ ָאזלַא טָאה טלעוו רעצנַאנ רעד

 טָאה ?ייוורעד .טייקרַאבקנַאד ןוא טייקנדירפוצ רעסיורג ַא טימ ןעמ

 -ץרא ןיא טעברַא ריא ןעוועג ךישממ עיסימָאק-סגנושרָאפסיוא יד

 ןַאלּפַאק רזעילא ןֹוא ןוירונךב ,ד ,ןַאמצייוו .ּפָארּפ ווו ,לארשי

 -דנַאטש ןשידיי םעד ןריזיצערּפ וצ טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב ןכָאה

 נָא רעטרידיצעד סלַא ןטערטענפיוא זיא ןַאמצייוו ,פָארּפ .טקנוּפ

 ,הקולח ןופ רעננעה

 בושי ןקידלארשי-ץרא ןופ ןוא "םיליפעמ , יד ןופ ףמַאק רעד

 ןיא .ןעגנַאגעג רעטייוו זיא טפַאשרעה-דלַאװעג רעשילננע רעד ןגעק

 -ענ סָאד ריא טימ ןוא טלעוו עשידיי עצנַאנ יד זיא 1947 רעמוז

 -טנפע רעשידיי-טשינ רעשיטַארקָאמעד ,רעכעלרע רעד ןופ ןסיוו
 -עמ רעד ןופ עידעגַארט רעד בילוצ ןרָאװעג טרעטיצענפיוא טייקכעל

 יו סע .(?עּפָאריא תאיצי ) ןפאד םודָאזקע} ףישדםיליפ
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 עשילננע יד .עטעדנוװרַאפ ןוא עטיוט עשידיי ןלַאפעג רעדיוו ןענ

 .גנוטכאראפ ןוא ןרָאצ לארעביא ןפורענסיורַא טָאה טעטילַאטורב

 -וקענרָאפ ןענייז הפיח ןיא עיסימָאק-"ונָא , רעד ןופ ןניוא יד רַאַפ

 -נארפ םוצ טקישענקירוצ ףיש יד טָאה'מ .סענעצס עכעלקערש ןעמ

 ךיז ןבָאה ןענאנרָא-חכולמ עשיזיוצנַארפ יד רעבָא ,טרָאּפ ןשיזיוצ

 הֹוס םוצ ,ףיש עשידיי יד דלַאװעגנ טימ ןריאוקַאװע וצ טגָאזענּפָא

 םיִלֹוע יד ןוא דנאלשטייד ןייק ןרָאוװועג טקישעגקירוצ ףיש יד זיא

 -ארט יד .סרענַאל יד ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגנניײרַא רעדיוו ןענייז

 -"?טודָאוקע רעד ןופ גנורעדנַאװ עשיאָארעה ךיילנווצ ןוא עשינ

 עשידיי יד טרירטסנַאמעד טלוב טלעוו רעצנַאנ רעד רַאפ טָאה ףיש

 ןסירעגּפָארא קראטש טָאה יז .ננולפייווצרַאפ ןוא טייקיזָאלמיײה

 עטנערענפיוא יד גנורינער רעשילגנע רעד ןופ שזיטסערפ םעד

 ,ןלייטרוארַאֿפ וצ רעידפ סָאװ טסווועג טשינ טָאה גנוניימ-טלעוו

 םוצ זיא'ס .גנוריפ רעשילננע רעד ןופ תועשר םעד יצ תוטש םעד

 םוטנדיי םעד ןשיוװצ סיר רעקידנעטשלופ רעד ןעמוקעג קורדסיוא

 ךיז טָאה טפַאשטניירפ עקילָאמַא יד .עירעּפסיא רעשיטירב רעד ןוא

 .האנש רעפיט א ןיא טלדנַאװרַאפ

 יד ,טפדַאשרַאפ רעמ ךָאנ ךיז טָאה לארשיז-ץרא ןיא ענַאל יד

 ןריצַאװַארּפ וצ ידכב ,ןָאטעג ץלַא טָאה טלַאמ-רַאטַאדנַאמ עשילגנע

 רעדיוו .דנַאָל ןיא טּפַאשנדייל יד ןרעסערנרַאפ ֹוצ ןֹוא ,בֹושי םעד

 רעד ןיא ןראוװועג ןעננַאהענפיוא רעדילנטימ-"ןוגרא , יירד ןענייז

 טימ טרעפטנעעג ףיורעד טָאה 'ןונריא רעד .הסיפת רע'וכע

 -עט ןופ עילאווכ עיינ ַא ,ןטנאשזרעס עשילגנע ייווצ ןעגנעהטיוא

 ןיא ,דנַאל ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןטפערָא-ןסַאמ ןוא ןטקַא-רָאר

 דנאלננע ןיא .דנַאטשוצ-סנירק ןרָאװעג טרעלקרעד זיא םילשורי

 א ןפורענסיורא ןטנאשזרעס ייווצ יד ןופ ןעננעהטיוא סָאד טָאה

 -עג עשיטימעסיטנא ןעמוקענרָאפ ןענייז סע ,גנוגערפיוא עסיורנ

 ,ןשינעעש

 -רַאפ "נָא , ןופ עיסימָאק-סגנושרָאפסױא יד טָאה ?ייוורעד

 טָאה ,8 ןנעק ןעמיטש 7 ןופ טייהרעמ ַא טימ .טעברַא ריא טקידנע
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 לארשייץרא טלייט רעכלעוו ,טקעיִארַּפ ַא ןעמונעגנָא עיסימָאק יד

 ןוא ,עשיבַארַא ןַא ןוא עשידיי א ,תוכולמ ערעדנוזַאב ייווצ ןיא

 -8 יד) .טוטַאטס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא םילשורי רַאפ טמיטשַאב

 ,(טַאטש ןויטַארעדעפ ַא טגנַאלרַאפ טָאה םטייחרעדנימ ןעמיטש

 טלָאזעג הכולמ עשידיי יד טָאה ,טקעיארּפ ןקיזָאד םעד טיול

 לָאט ןופ לייט ןטסערג םעד ,לאערזי קמע ,לילנ-חרזמ ןופ ןייטשַאב

 ראב ןופ טקירטסיד םעד ךיוא יו םי ןשידנעללטימ ןופ גערב םייב !

 ,בננ םנופ טיבעג רעד ךיז טניפעג סע ווו ,עבש

 סעסקוסי-קייל ןיא טלמַאזרַאפ ךיז טָאה 1946 רעבמעטּפעפס ןיא

 זיא'ס ווו ,רעקלעפ עטקינײרַאֿפ יד ןֹופ עיסעס עניימענלַא יד

 -סננושרָאפסיוא רעד ןופ טקעיָארּפ רעד ןרָאװעג ןנַָארטעגניירַא

 וצ טעטימָאק ןלעיצעּפס ןעיינ ַא טלייוועג טָאה'מ ןוא עיסימָאק

 ' ףעשילננע רעד טָאה ייברעד .ענארפ רעניטסעלַאּפ יד ןרידוטש

 -רעד עקידננלאֿפ ןבענענּפָא סנָאשזד-שטירק רעטסינימ-ןעינָאלַאק

 ַאזַא ףיוא ןייז םיכסמ רָאנ ןָאק גנורינער עשיטירב יד ; גנורעלק

 טריטּפעצקַא טעװ עכלעוו ,ענַארפ-עניטסעלַאּפ רעד ןופ גנוזייל

 עשיטירב יד ,ןדיי יד ךרוד ייס ןוא רעבַארַא יד ךרוד ייס ןרעוו

 -רַאפ וצ ןוא טַאדנַאמ ןופ ךיז ןנָאזוצּפָא טרידיצעד זיא גנוריגער

 גנוזייל ַא ןענופעג טעװ "ּונֲא , יצ ,קיטלינביילג לארשי-ץרא ןזָאל
 ,טשינ רעדָא עגַארפ-עניטסעלַאּפ רעד רַאפ

 ןעוועג ןסיוא זיא גנורינער רעשילננע רעד ןופ קיטקַאט יד

 וצ ךעלנעממוא . סגטשרע ,ןענַאטשרַאפ ןיימענלַא סָאד טָאה'מ יוװ

 ,תוכולמ-"ֹונָא , יד ןענניווצ : סגטײװצ ,סולשאב-הקולח ןדעי ןכַאמ

 -ַאדנַאמ רעד ןביילב וצ רעטייוו דנַאלגנע ייב ןטעב ךיז לָאז'מ זַא

 -ענ ץלַא ןבָאה טייז רעייז ןופ רעבַארַא יד .עניטסעלַאּפ ןופ רַאט

 טעוו הקולח ןופ לַאפ ןיא זַא ,טלעוו יד ןגייצרעביא וצ ידכב ,ןָאט

 טעוו רעכלעוו ,ףמַאק ַא ןביֹוהנָא טנעירַא רעשיכארא רעצנַאג רעד

 .בושי ןשידיי םעד ןטכינרַאפ רעייפ ןוא טולב ןיא

 ןביֹוהעגנָא טָאה ןעגנומיטש ןוא ןדנעטשמוא עכלעזַא ייב

 טימ ,"ונֲא , ןופ עיסימאק-עניטסעלאּפ עלעיצעּפס ,עיינ יד ןטעברַא

608 



 "ץנענַא רעשידיי, רעד ןופ רעטערטרַאפ יד ןבָאה טימענ ןרעווש ַא

 טשינ ןיא'ס .טקעיארּפהקו לח םעד ףיֹוא המכסה רעייז ןבעגעג

 לארשייץרא ןופ לייט ןסיורג ַא ףיוא ןטכיצרַאפ וצ ןעוועג טכייל

 ןוא (!ןרָאװעג טלייטעג 1929 .י ןיא ,לָאמנייא ןיוש זיא סָאװ)

 ,םילשורי טָאטש -טּפיוה רעשירָאטסיה רעשידיי רעטלַא רעד ףיוא

 עיצַאוטיס עשינַארט יד ןוא ענַאל עשיטילָאּפ עקיטסנינמוא יד רעבָא

 ןקיזָאד םעד וצ ןעגנוווצעג ןדיי יד טָאה הטילפח תיראש רעד ןופ

 סָאװ ,םעד ףיוא טקוקענ טשינ ,סימָארּפמָאק ןכעלצרעמש ,ןרעווש

 רעד רַאפ ןעוועג ןענייז דנַאלסור ןוא ןטאטש עטקינייראפ יד

 עסיורג טימ טָארדעג קיטקאט ןוא גנולעטש סדנַאלגנע טָאה ,הקולח

 ןלענש א ןיא טריפענכרוד ןכל טָאה "חגגה, יד .בושי ןראפ תונכס

 -רַאפ ךיז טעוװ בושי רעד, .עיצַאזינַאגרָאער עקיטיונ ריא ָאּפמעט

 עדלָאנ טרעלקרעד ךעלטנפע טָאה "! חוכ םענעגייא ןטימ ןקידיימ
 -ָאק-"ֹונָא, רעד רַאפ טרזחענרעביא ןבָאה עבלעז סָאד .ןָאסריאמ

 זַא ,קידנרעכיזרַאפ ,קָאטרעש השמ ןוא ןַאמצייוו .,פָארּפ עיסימ

 טיול ,"!ןקידיײטרַאפ וצ ןיילַא ךיז טיירג זיא קלָאפ עשידיי סָאד ,

 עדייב ןופ ננופַאש יד ןזיא ,עיסימָאק רעד ןופ ןַאלּפ-חקולח םעד

 ףיֹוא ןעוועג ןעעזענסיֹורָאפ ?ארשי-ץרא ןיא תוכולמ ערעדנוזַאב

 טפרַאדעג טָאה טַאדנַאמ רעשילגנע רעד ,1948 רעבָאטקָא ןט-1 םעד
 "ייווצ ןקיזָאד םעד ךשמב ,1948 טסוניוא ןט-1 םעד ןקידנע ךיז

 -טַאטש יד ןיינרעביא טפרַאדענ טָאה םוירָאזיװַארּפ ןקידמישדח

 ייוצ יד ֹוצ רַאטַאדנַאמ ןשילננע םעד ןופ דנַאל ןיא טכַאמס עכעל

 ,רעשיבַארא ןוא רעשידיי רעד ,תונידמ עיינ

 ,ןפמַאק-ןסילוקרעטניה ןוא ןעגנולדנַאהרעטנוא עננַאל ךָאנ

 .ה .א ,רד טימ ,עקירעמַא ןיא רעריפ עשיטסינויצ יד עכלעוו תעב

 ןוא ןכיירסולפניא םעד ןכערב טזומעג ןבָאה ,שארב רעווליס

 ,תבש ןעמוקעגרָאפ ןיא ,דנַאטשרעדיװ ןשיטסינויצײטנַא ןקרַאטש

 יד ןוס גנולצַאזרַאפ"לַארעגעג יד ,19847 רעבמעװַָאנ ןט-29 םעד

 ןעמובעגנָא טאה עכלעט ,סעסטוס סײל ןיא רעטלעפ עטסיגײראפ

 ןלײט רגעװ עיטימַאט "גט; רעלעיבעפס רעד ןופ עיצולָאזער יד
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 יַארַט ןא עשידיי א ,תובידמ עטיגנעהּפַאמוא יו ןיא לארשי:ץרא

 ,18 ןגעק ,ןטַאטש 98 טמיטשעג ןבָאה עיצולָאזער רעד רַאפ .עשיב

 םעד ןופ גנוטיידַאב יד .10 ךיז ןבָאה ןעמיטש ןופ ןטלַאהענּפָא

 -רע םוצ .עקידלאוועג א ןעוועג זיא ,סולשַאב ןשירָאטסיה ןקיזָאד
 -סניא עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא טָאה עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטש

 עשידירוי-שיטילַאּפ ריא ןבעגעג רעקלעפ עטקינײרַאפ ןופ ץנַאט
 עשיטסינויצ עקירעי-טנזיוט יד רַאפ עיצַאזילַאנעל עשילַארָאמ ןוא

 -ַאבמוא ןא ,לארשידץרא ןיא הנידמ רענענייא ןַא וצ ןעגנובערטש

 לכב ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד טשרעהַאב טָאה דיירפ עכעלביירש

 .בֹושי ןקידלארשי-ץרא םעד ?כ-םדוק ןוא לארשי תוצופת
 ר

2 

 ביבא 'לח



 רעד ןוא לארשי תנידמ ןופ גנופַאש יד (3

 עיזאווניא רעכעלטנייפ רעד ןגעק ףמַאק-רעוװּפָא

 רעסיורג ןופ ןכָאװ רַאּפ עטשרע יד ןעננַאנרַאפ ןענייז סע ןעוו

 רעד זַא ,ןרעוו רָאלק רעמ ץלא ןביוהעגנָא טָאה ,דיירפ רעשידיי

 ַא רעמ ןבָאה טעוו 1947 רעבמעווָאנ 29 ןופ םולשַאב רעשירָאטסיה
 עֶלעיציפָא עֶלַא .עשיטקַארּפ א יו גנוטיידַאב עשילַארָאמ-שיטילָאּפ

 -עד ןזיוועגנָא ןבָאה םישעמ יד רקיעב ןוא ןעגנורעלקרעד עשילגנע
 "מוא ידכב ,ןוט ץלַא טעװ טכַאמ-רַאטַאדנַאמ עשילגנע יד זַא ,ףיור

 -טנַא יד .סולשאביהקולח ןופ ננוריפכרוד יד ןכַאמ וצ ךעלנעמ

 -מעווָאנ ןט-ע9 םעד ןענייז סָאוװ ,תועפשה ןוא תוחוכ עשיטסינויצ

 -עגנָא רעדיוו ןבָאה ,סעסקוס קייל ןיא ןרָאװעג טניזַאב 1947 רעב

 .ןעלטימ עֶלַא טימ ןטעברַא ןביוה

 ןטערטענוצ ןיא "נָא ןופ טַאר-סטייקרעכיז רעד יוװ דלַאב

 ןבָאה ,סולשאב-הקולח ןופ ננוריפכרוד עשיטקַארּפ יד ןטכַארטַאב !

 לַאפרעביא ןטנּפָאװַאב ַא ןביֹוהעגנָא לארשייץרא ןיא רעבַארַא יד

 תוחוכ עריא טריזיליבָאמ ףיורעד טָאה "הננה , יד .,בושי ןפיוא
 -אדנַאמ עשיטירב יד .ןטקנוּפ-ץענערגנ עטָארדַאב יד טצעזַאב ןוא

 ,גנֹונדרֶא יד ןטיהוצּפֶָא ידכב ,ןָאטעג טשינרָאנ טָאה טכַאמ-רַאט

 ןדיי יד ייב טריקסיפנַאק ןוא רעבַארַא יד טציטשענ ןפָא טָאה יז

 ןבעלקריוורַאפ וצ ןעוועגנ ןסיוא זיא גנורינער עשילננע יד ,ןפאוו יד

 ןשיטירב ןֹופ ףוס ןטימ זַא ,ננורעלקרעד ריא תוחוכ עֶלַא טימ

 ַא ןיא ןלַאפניירַא לארשידץרא טעוו ,1948 יַאמ 19 םעד טַאדנַאמ

 .סָאַאכ ןקידנעטשלופ
 ,טפרַאשרַאפ גָאט וצ נָאט ןופ ךיז ןבָאה דנַאל ןיא ןפמַאק יד

 לארשיזץרא ןיא גירק רעשיבַארַא רעד זַא ,רָאלק ןרָאװענ זיא'ס

 -ןלמ עשיבַארַא עקידתונכש יד ךרוד טציטשענ שירעטילימ טרעוו

 ןופ ?טעטילַארטיײנ, עכעלטניירפ יד טייז ןייז ףיוא טָאה ןוא תוכ

 -רעייפ רעד ןזיווַאב ןטקַאפ טימ טָאה סָאד .ראטַאדנַאמ ןשילגנע
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 טָאה רעכלעוו ,עיצַאטס-ַאידַאר"הנגה , רעד ןופ טסעטָארּפ רעכעל

 .טלעוו רעד ןופ ןסיוועג םוצ ןכַארּפש ענעדישרַאפ ןיא טרילעּפַא

 ךיירניז ןעוועג זיא ןוא ףמַאק םוצ טריזיליבָאמ ךיז טָאה בושי רעד

 -עג רעטייוו זיא םיליפעמ ןופ הילע יד ,רעדלעפ-טכַאלש עֶלַא ףיוא

 רעבָא .טרעהענפיוא טשינ טָאה דנַאל ןיא טעברַא יד ןוא ןעגנַאג

 טָאטש-טלא רעד ןיא ,תונברק ערעייט ךס ַא טסָאקעג טָאה ףמַאק רעד

 -ַאב 2000 ןופ עדַאקָאלב עשיבַארַא יד טרעיודעג טָאה םילשורי ןופ
 -רֶאפ רעטייוו רדסכ ןענייז רעדנעל עשיבַארַא יד ןיא ,ןדיי עטרענַאל

 .ןעמָארנָאּפ ןוא ןסעצסקע עשידיי-יטנַא ןעמוקענ

 -עניטסעלַאּפ עלעיצעּפס יד טָאה 1948 ראורבעפ ביֹוהנֶא

 רעד ןופ שארב .טכירַאב ריא טכעלטנפערַאּפ "נָא , ןופ עיסימָאק

 -ָאלסָאכעשט רעד ןענַאטשענ ןיא עיסימָאק רעדילנטימ-פ רעקיזָאד

 עוויטיזָאּפ סנעמעוו ,יקציסיל לרַאק .רד רעטערטרַאפ רעשיקַאװ

 רעד .,טנַאקַאב ןעוועג זיא ,ןטַאלוטסָאּפ עשיטסינויצ יד וצ גנויצַאב

 -ננע יד טריקיטירק ףרַאש טָאה עיסימָאק-"ֹונָא , רעד ןופ טכירַאב

 עיסימָאק רעד טשינ טביולרעד עכלעוו ,גנוריגער-רַאטַאדנַאמ עשיל

 רעד ןופ גָאט םעד ,יִאמ ןט-19 ןרַאפ לארשידץרא ןיא ןטעברַא וצ

 טכירַאב רעד טָאה סולש םוצ .עיצַאוקַאוװע רעשילננע רעקיטלינטנע

 -רעטילימ-"ֹונָא , ןלַאנַאיצַאנרעטניא ןא ןופ גנופַאש יד טגנַאלרַאפ

 -מעווָאנ ןט-29 םנופ סולשַאב םעד ןריפכרוד לֶאָז רעכלעוו ,חוכ
 טקיטפעשַאב ךיז טָאה "ֹונֲא , ןופ טַאר-סטייקרעכיז רעד תעב .,רעב

 -.סיוא םוצ טלוב ןיא ,?ארשי-ץרא םורַא ןוא ןיא ענַאל רעד טימ

 ,עקירעמַא ןופ גנולעטש עקידלקַאװ ,ערָאלק-טשינ יד ןעמוקעג קורד

 שיטסינויצדָארּפ ןבילבעג רעטייו וליפא זיא ןַאמורט טנעדיזערּפ

 םינינע עכעלרעסיוא רַאפ רַאטערקעס-הכולמ רעד רעבָא ,טמיטשעג

 -ןיצײטנַא יד יבגל טייקיביגכַאנ ןזיװענסיױרַא טָאה לַאשרַאמ .געג

 רעקיטילַאּפ עשילגנע דצמ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,תועפשה עשיטסינ

 ,ןטַאנגַאמ-לָארטעּפ רענַאקירעמַא ןוא

 טשינ הנחמ עשיטסינויצ יד ןוא בושי רעד ךיז טָאה רעדיוו

 זיא סעיסערגַא עשיבַארַא עקיטולב יד וצ םנה ,ןקערשּפָא טזָאלעג
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 -ריזינַאנרָא-טונ רעבָא עטנַאקַאבמוא ןַא ,רַאפעג עיינ ַא ןעמוקעגוצ
 -ענכרוד לארשי - ץרא ןיא טָאה  עּפורג-רעטילימ עשילננע עט
 סעיצוטיטסניא עשידיי ןנעק ןסיירפיוא-טימַאניד עכעלרעדיוש טריפ
 "ץנענַא רעשידייי רעד ןיא סיירפיוא םייב ,ןלַאטרַאוװקדןיוװ ןוא
 ןוא רעטכיד רעד תונברק עכיירלָאצ יד ןשיווצ ןעמוקעגמוא זיא
 -ענ ןסירענפיוא ןיא ךאנרעד דלַאב .הּפי ביל רעטייל-דוסיה-ןרק
 סע ןוא "תורדתסה  ןֹופ זיֹוה סָאד ,םילשורי ןיא רעדיוו ,ןרָאװ
 נעט רָאּפ ַא ,עטעדנווורַאפ ןוא עטיוט ךס ַא ןעוועג רעדיוו ןענעז
 ןופ גנוציז עמַאזניימעג ַא ביבא-לת ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רעטעּפש
 -עג ןסָאלשַאב זיא'ס ןוא"ץנענַא רעשידיי, רעד ןוא ימואלה דעו
 .ןיא סָאד .טַאר סגנוריגער ןשידײ ןקילײװטײצ ַא ןפַאש וצ ןרָאװ

 ,לארשיץרא ןיא טקא רעשיכולמ רעשידיי רעטשרע רעד ןעוועג
 -ַאזיװָארּפ עטשרע יד ןרָאװעג טלעטשענפיונוצ זיא םעדכָאנ דלַאב
 דוד ןענַאטשעג זיא'ס רעכלעוו ןופ שארב ,גנוריגער עשידיי עשיר
 .ןוירונ-ןב

 -יד עשילננע ןסירענפיוא ןבָאה ?ארשידץרא ןיא תעב רעבָא
 יד ןגעק טיירנענוצ סעסקוס-קייל ןיא ןעמ טָאה ,סעבמָאב-טימַאנ
 .םָארּפ זיא 1948 ץרעמ ןט-18 םעד .עבמָאב עשיטילָאּפ ַא ןדִִי
 ןטנעמילּפמָאק עכעלטניירפ טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןַאמצייוו
 ןיא רעטעּפש גָאט א .ןאמורט .זערּפ ךרוד ןעגנורעכיזרַאפ ןוא
 ןיא ןטַאטש עטקיניײירַאפ יד ןופ רעטריגילעד רעד ,ןעטסָא ןערַאװ
 -עיציפַא ןַא טימ טָאר-סטייקרעכיז םעד רַאפ ןטערטענפיוא ,"ֹונֲא,
 ןטייקירעווש ענעעזעגסיוראפ-טשינ יד בילוצ , זַא ,גנורעלקרעד רעל
 ןַאלּפהקולח רעד לָאז ,סולשַאב-"ונֶא, ןֹופ גנוריפכרוד רעד ייב
 -טייצ ַא ןרעוו ןפַאשעג לָאז םיא טָאטשנָא ןוא ןרעוו טגיײלעגּפָא
 טעװ עכלעוו ,"ונֲא , רעד ןופ (תוספורטופא) "ּפישטסערט , עקילייוו
 ,טַאדנַאמ-עניטסעלַאּפ ןשילגנע םעד ןטייברַאפ ,1948 יַאמ 19 ןופ
 רעשידייג רעד ןופ רעטערטרַאפ סלַא זיא רעכלעוו ,רעווליס ,רד
  טָאה ,גנוציז רעקיזָאד רעד ףיוא ןעוועג קידנזעװנָא ,"ץנעגַא;
 ןריפוצכרוד קיאעפ טשינ זיא "נָא , יד ביוא זַא ,טרעלקרעד ךיילג
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 טָאה רע ,ןוט ןייֵלַא ןדיי יד סָאד ןלעװ ,סולשַאב םענעגייא ריא
 עכעלטנייפ יד טלּפמעטשענ רעטרעוו עפרַאש טימ קיטייצכיילג

 -עמ ןשירעטערַאפ םעד ןוא קלאפ ןשידיי םעד ןנעק עיצַאריּפסנָאק
 עלַאנָאיצַאנ ערעזנוא ןרידיווקיל ליו'מ ןכלעוו טימ ,ךָאטש-רעס

 | / .ןעגנונעפָאה

 ןוא דנַאלסור-טעיווָאס ןופ גנולעטש רעד ףיוא טקוקעג טשינ

 ןופ סולשַאב םעד ןבילבעג יירט ןענייז עכלעוו ,עטעדניברַאּפ עריא

 ןייז רַאפ טפמעקעג ןסָאלשטנַא רעטייוו ןבָאה ןוא רעבמעווָאנ 9

 -ַאנרָא-ריפסיוא עריא ןוא "נָא , ןופ טייהרעמ יד טָאה ,גנוריפכרוד

 וצ ןוא סולשַאב-הקולח םעד ןרידיווער וצ הנוכ יד טָאהעג ןענ
 ןופ גנולקיװטנַא יד .?ּפישטסערט , ַא ןופ ןַאלּפ ןעיינ םעד ןריסרָאפ
 ןייז ןיא טקרַאטשרַאפ בֹושי םעד טָאה ןשינעעשעג עשיטילָאּפ ירד

 סעסקוסיקייפ ןיא טשינ טניל גנודיײשטנַא יד זַא ,גנוגייצרעביא
 ײבַארַא יד ןנעק ףמַאק רעכיירניז רעד .אפוג לארשידץרא ןיא רָאנ

 -ערג רעד טימ ןרָאװעג טריאוניטנַאק זיא תוחוכ עטנפָאװַאב עש
 ,טעניבַאק-סגירק ןשידיי םענעפַאשעגיײינ םעד ךרוד ,עיגרענע רעטס

 -ַאב ענייז ןסָאלשענּפָא טָאה טעטימָאק-סנַאיצקַא רעשיטסינויצ רעד

 ,1048 לירּפַא 12 םעד ,טסעפינַאמ ןכעלרעייפ ַא טימ ןעגנוטַאר
 טעװ הנידמ עשידיי יד, זַא ,ןרָאװעג טרעלקרעד זיא'ס ןכלעוו ןיא

 ."ונָא ןופ גנוציטשרעטנוא רעד ןָא רעדָא טימ ןײטשטנַא

 ןעמוקעגרָאפ ןיא ?ארשי-ץרא ןופ עיצאוקאוװע עשילננע יד

 רעשילגנע רעד ,ןימרעט ןטמיטשַאב םעד רַאפ רעירפ שדוח ַא

 םישדח בלַאה ַא ןוא 2 טימ ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא טָאדנַאט
 -ענ זיא'ס .סעסקוסי-קייל ןיא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס יוװ ,רעירפ
 וצ ךיז העדב טשינ טָאה גנוריגער עשילגנע יד זַא ,רָאלק ןרָאװ

 . ןענַאנרָא-ריפסיוא יד זַא ןוא "ֹונֲא , ןופ ןסולשַאב יד טימ ןענעכער
 ענַאל רעקיזָאד רעד ייב ,זָאלטכַאמ קידנעטשלופ ןענייז "ּונָא , ןופ !

 ןוא רעווליס .רד טימ ,עקירעמַא ןיא רעריפ עשיטסינויצ יד ןבָאה
 דוד טימ בושי ןופ רעריפ ענעסָאלשטנַא יד ןוא ,שארב ןַאמוינ .רד
 ןשילגנע םעד ןופ גָאט ןטצעל ןיא זַא ,טרעדָאפעג ,שארב ןוירונ-ןב
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 .עשידיי יד ןרעוו טרימַאלקָארּפ לָאז (1948 יַאמ 15) טַָאדנַאמ

 א ןקָארשעג רעבָא ךיז טָאה טירש ןלַאקיזיר ןקיזָאד םעד רַאפ ,הנידמ

 זיא'מ ןעוו טרפב ,גנונעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ לייט רעסיורג

 עטקיניירַאפ יד ןופ רעטערטראפ-סגנורינער יד זַא ,ןרָאוװעג ריווועג

 זיא'ס יװ) רעבָאטקָא זיב ןינע םעד ןגײלוצּפָא ןעגנַאלרַאפ ןטָאטש

 עטסגרע יד טימ ןעָארד ןוא (ןַאלּפ-"ונֶא , ןיא ןעעזעגסיוראפ ןעוועֶג

 -ידיי יד ןרימַאלקָארּפ ךיילג טעוו'מ ביוא ,לַאפ ןיא ןצנעווקעסנָאק

 .הנידמ עש

 זיא ,ןשינערָאװַאב ןוא ןעננורעטש עלַא ףיוא טקוקעג טשינ
 ,טיטײרפ ןרָאװעג ןפַאשעג "לארשיג ןעמָאנ ןטימ הנידמ עשידײ יד

 ,טַאדנַאמ ןשילגנע ןופ ףױלּפָא םעד רַאפ נָאט ַא ,1948 יַאמ 14 םעד

 "רַאה ,עשיטעטַאּפ ןיא ןבירשעג ,עיצַארַאלטעד-טײקיגגעהּפַאמוא יד

 םעד ךרוד טנעיילענכרוד ןרָאװעג זיא ,רעטרעוו עטסעפ םנה עקיצ

 רעביבא-לת ןיא גנוציז רעכעלרעייפ רעד ףיוא ןוירונ-ןב רעימערּפ

 "עג ןשירָאטסיה םוצ טלבויעג ןבָאה ןסַאמ עטלמַאזרַאפ יד ,לַאזײיזומ

 -םיוא רעדיוו זיא ,רָאי 2000 ןופ הקספה רעד ךָאנ ןעוו ,שינעעש

 הכולמ רעיינ רעד ןופ טנעדיזערפ סלַא ,לארשי תנידמ ןענַאטשעג

 לעטשנעמַאזוצ רעד .ןָאמצײװ םיײח .ּפָארּפ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא

 -ערּפ :רעקידננלַאפ ןעוועג זיא גנוריגער ריוקילייוטייצ רעד ןופ
 :ננוקידייטרַאפ רעלַאנַאיצַאנ רַאפ רעטסינימ ןוא רעטסינימ-רעימ

 "סינימ-ןרעניא ,טָאטרעש השמ :רעטסינימ-ןרעסיוא ,ןירוג רב דוד

 -סינימ ,טשל7פאק רדזעילאש :;:רעטסינימ-ץנַאניפ ,םיובגירג קשבי:רעט

 ,פ .רד ;רעטסינימ-ץיטסוי ,טירטיש .ש .ב :םינינע עשיבַארַא ראפ רעט

 -טריװדנַאל ,זמר דוד :;רעטסינימ-רעקרַאפ ןוא -טסָאּפ ,טילבנעזַאר

 :ןעגנורעכיזרַאפ ,צָאס רַאפ רעטסינימ ,בוטרב .מ:;רעטסינימ-טפַאש

 "ימ ,ןאמשיפ .ל .י ברה :םינינע עזעינילער רַאפ רעטסינימ ,גנילזיצ .א

 "טנוזעג ,ץיטשברעב .פ .רד ;עירטסודניא ןֹוא ?לדנַאה רַאפ רעטסינ

 יַאש .מ :הילע רַאפ רעטסינימ ,ץיועל .מ ברה :רעטסינימ-סטייה
 יײרַאפ יד טנעקרענא לארשי הנידמ יד ןבָאה עטשרע סלַא .אריּפ

 -ַאקירעמַא יד ןופ ענייא ןעוועג רעדיוו זיא סָאד .טַאטש עטקינ
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 קיטיִלָאּפ רעקידלקאו רעד ןופ אצוי לעוּפ ַא ,ןעננושארעביא עשינ

 לייוורעד ןעוועג זיא גנונעקרענא יד .ענַארפ-עניטסעלַאּפ רעד יכנל

 ריא טימ יד ןוא דנַאלסור-טעיוװָאס ןבָאה ןנעקַאד .ָאטקַאפ עד רָאנ

 ייס ןוא ָאטקאפ עד ייס לארשי טנעקרענא תוכולמ ענעדנוברַאפ

 | .עֹרֹוי עד

 "ענג טרימַאלקַארּפ זיא'ס ןעוו ,העש רעבלעזרעד ןיא טעמכ

 -ניא עכעלטנייפ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,הנידמ עשידיי יד ןררָאװ

 ןוא עטנמַאװַאב טוג .תוכולמ עשיבַארַא עלַא דצמ ריא ןנעק עיזַאװ

 -טנעצנָאק רעייז ןביוהעגנָא ןבָאה ןעײמרַא עשיבַארַא עטיירנעגוצ

 עשידיי יד ןפרַאוװוצניירַא ליצ ןטימ ,?ארשי ןנעק שרַאמ ןטריר

 -נעטשלופ ןטכינרַאפ ֹוצ ןֹוא ןיירַא םי ןיא תוחוכ-סגנוקידייטרַאפ
 עצנַאנ יד טָאה ןצרַאה ןיא רעטיצ ןקידארומ ַא טימ .בושי םעד קיד

 טָאה סָאװ ,ףפמַאק ַא ןופ ףיולרַאפ םעד טגלָאפרַאפ טלעוו עשידיי

 ןטּפַאכרַאפ ַא טימ .בושי ןרַאפ רעטלפייווצרַאפ ַא ןייז וצ ןעזענסיוא

 -ענוצ ,"ונָא רעד טימ ןעמַאזוצ ,טלעוו עצנַאנ יד ךיז טָאה םעטָא

 -יינ רעניילק רעד ןופ ?גנַארעג ןשיאָארעה םעד וצ וויסַאּפ טקוק

 -טנייפ עקרַאטש סקעז ןופ עיזאװניא רעד ןנעק הנידמ רענעריובעג
 -רעד קיטילָאּפ עשילננע יד טָאה טייקרעכיז טימ .ןעײמרַא עכעל

 .ןבעננייא ךיז טעוװו ליּפש רעטריסישזער טוג ריא זַא ,טרַאװ

 זיא'ס .גנושארעביא עסיורג א טבעלעגרעביא טָאה טלעוו יד

 רעשירָאטַאזינַאגורַא ןוא הרובנ רעשידיי ןופ סנ ַא ןעמוקעגרָאפ

 -עגפיוא בושי רעשידלעה רעד טָאה ,ןפאוו ןָא טעמכ .טייקיאעפ

 .עיזַאװניא רעשיבַארַא רעכעלטנייפ רעד ןופ שרַאס םעד ןטלַאה
 ,ןרָאװעג טרידרַאכמָאב רדסכ ןענייז םיבושי ןוא טעטש עשיריי

 ."נֹוא ןופ ןטסולרַאפ יד ןעוועג סיורנ ןענייז רעדלעפטכַאלש יד ףיוא

 ןטילענ טָאה אנוש רעד רעבָא ,טנגוי רעטסנעש ןוא רעטסעב רעז

 ףמאק רעד ,םילשורי ןֹופ גנוקידייטרַאפ עשיאָארעה יד .חלּפמ א
 -רעה א ןביילב טעוװ ,טָאטש-טלַא רעד ןיא רעדניק ןוא םינקז ןופ

 רָאנ ןָאק סָאװ ,הרובנ רעשידיי ןופ עטכישענ רעד ןיא טאלב ךעל

 טימ ןוא לָאמַא דנאטשפיוא סאבכוכ-רב טימ ןבָאה ךיילגרַאפ ריא

 ןופ טכענ ןֹוא נעט 28 ךָאנ .ןטייצ ערעזנוא ןיא דַארגנילַאטכ

017 



 "נָא , ןופ טַאר-סטייקרעכיז רעד טָאה ,ןֿפמַאק עקיטולב ןוא ערעווש

 ביֹוהנֶא .רעבַארַא ןוא ןדיי ןשיווצ דנַאטשליטשנפָאװ א טלעוּפעג

 -ענ ןסירעגרעביא דנַאטשליטשנּפָאװ רעקיזָאד רעד זיא 1048 ילוי

 טפָאהעג רעדיוװ ןבָאה עכלעוו ,ןעײמרַא עשיבַארַא יד ךרוד ןרָאװ
 ערעסערג ךָאנ ,עיינ ַא ןטילענ רעבָא ןבָאה ייז .גיז ןלענש ַא ףיוא

 ןוא עיריס ןופ ןעײמרַא יד ,טײרפַאב ןרָאװעג זיא ?ילנ רעד .הלּפמ

 עוויסנעפָא עשידיי יד ןוא ןרָאװעג טרידיווקיל טעמכ ןענייז ןונבל
 רעטייווצ רעלענש רעד .ןוחצנ וצ ןוחצנ ןופ טלקיװטנַא ךיז טָאה |

 ףַארג רעײטשרַאפ-"ֹונֶא, םעד ךרוד טריטקיד ,דנַאטשליטשנפָאװ

 -לופ ַא ןופ טעװעטַארעג ןעײמרַא עשיבַארַא יד טָאה ,טָאדַאגרעב

 וי ,גנוטכינרַאפ רעקידנעטש
 ןַא ןעוועג זיא ?לארשי יאנוש יד ןופ הלּפמ עשירעטילימ יד

 ןענייז סָאו ,רעבַארַא עקידלארשידץרא טנזיוט 400 .ענעדיישטנַא

 רעשידיי רעד ןופ ןפָאלטנַא ,רעריפנָא ערעייז ןופ לעפַאב םעד טיול

 ןעמוקעגנָא ןענייז טרָא רעייז ףיוא .םיטילּפ ןרָאװעג ןענייז ,הנידמ

 עזָאלמייה ,עטרעטַאמרַאּפ רעטנזיוט רעקילדנעצ הלוגה תוצופת ?כמ
 -נוי ,רעיינ רעד ןופ םיבושי ןוא טעטש יד רעביא .םיטילּפ עשידיי

 ןָאפ עסייוו-יולב עכיירגיז יד ץלָאטש טרעטַאלפ ?לארשי תנידמ רעג

 ךיירפ ןוא גנורעדנוװַאב טימ ,יימרַא-הנגה רעשידלעה רעד ןופ

 בושי ןשידיי םעניילק םעד ףיוא טקוקעג םוטנדיי-טלעוו סָאד טָאה
 -ניוטשרעד רעצנַאנ רעד רַאפ טָאה סָאװ ,ןדרי ןופ סענערב יד ייב

 -עגרעסיוא ןייז ךרוד דובכ ןשידיי םעד ןביוהעגפיוא טלעוו רעט

 שינעצירק-ךייצ טימ .טייקנבעגעגרעביא ןוא הרובנ רעכעלנייוו

 םעד ןענעקרענא טזומעג םינימה לכמ לארשי-יאנוש יד ןבָאה !
 | | יי .ףמיורט ןשידיי

 -עג טכיירגרעד זיא ,הכולמ רעשידיי רעגנוי רעד ןופ ןוחצנ רעד

 -ירעטילימ רעקידנצנעלג רעד קנַאד ַא ,סָאמ רעסיורג ַא ןיא ,ןרָאװ
 ןענַאטשעג זיא'ס רעכלעוו ןופ שארב ,גנוריפ רעשיטילָאּפ ןוא רעש

 -ענ ןטסכעלרעה ךיילנוצ רעבָא ןטסרעװש םעד ןיא .ןוירוג רב דוד

 -ןב דוד זיא ,טפנוקוצ ןוא טייקידנעטשסבלעז רעשידיי רַאפ לגנַאר

 -נוא ןופ טלַאטשעג עטסקרַאטש ןוא עלַארטנעצ יד ןרָאװעג ןוירוג
 | ,הפוקת רעשידיי רעקיטנייה רעז
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 - קלַאפ ןשידיי ןופ טייצ-לרוג רעד ןיא (4

 טקידנערַאפ טשינ זיא ,ןוחצנ ןשירעטילימ ןשידיי םעד טימ

 -ער עשילגנע יד ,לארשי תנידמ םורַא ןוא רַאפ ףמַאק רעד ןרָאװעג

 רעטייוו ןבָאה ,ןיוועב רעטסינימ-ןרעסיוא רעד רקיעב ןוא ,גנוריג

 ,סָאד .קיטיִלָאּפ עשיטסינויצ-ײטנַא רעייז טריאוניטנָאק ןסיברַאפ

 טָאה ,רעדלעפ-טכַאלש יד ףיוא ןרָאװעג טכיירגרעד טשינ זיא סָאװ

 -טָאדַאנרעב רעד ןכעלקריוװרַאפ ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,טפרַאדעג
 -לארשי-ץרא םעד ןופ טָאה "ֹונָא , ןופ סולשַאב-הקולח רעד .ןַאלּפ

 ,(רעטעמָאליק-טַארדַאװק טנזיוט ןצפופ ,ןדריה-רבע ןָא) חטש ןקיד

 סטָאדאנרעב .חנידמ רעשידיי רעד רַאפ טפלעה יד םיוק טמיטשַאב
 .טפלעה רעקידרעטייוו ַא וצ טריצודער חטש ןשידיי םעד טָאה ןַאלּפ
 ןייז טשינ ןָאק בגנ םעד ןָא הנידמ עשידיי ַא זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס

 ,קיאעפ-סנבעל

 רעבמעטּפעס ןיא) טָאדַאנרעב ףַארג ןופ טיוט רעשיגַארט רעד |

 טצונעגסיוא זיא ןוא ענַאל יד טפרַאשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה 98

 -נעפָא עשידיי עיינ יד ,לארשי תנידמ ןופ םיאנוש יד ךרוד ןרָאוװעג

 ןוא עשירצמ יד טגיזַאב טָאה ,ןופצ ןיא ייס ןוא בגנ ןיא ייס ,עוויס

 םעד ןֹוא בגנ םעד טיירפַאב קידנעטשלופ ןוא ןעײמרַא עשינַאביל

 רעדיו טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ ןבָאה תונוחצנ עשידיי יד ,לילנ

 -ץרא ןופ ןליוו ןשיאָארעה ,םענעסָאלשטנַא םעד טרירטסנָאמעד

 לארשי תנידמ ןופ עגַאל יד זיא שיטילָאּפ רעבָא ,בושי ןקידלארשי

 ןענַאמורט ןלייווסיוא עיינ סָאד םגה ,עשיטירק .ַא ןעוועג רעטייוו

 טָאה (1948 ,ווָאנ) ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ םוצ

 ענַאל עשיטילָאּפ עקיטסנינמוא יד .ןעננונפָאה עסיוועג ןפורעגסיורַא

 יונָא  ןופ ןעגנוטַארַאב יד תעב ןענופעג קורדסיוא ןטלוב ריא טָאה

 ןרעה טזָאלעג טפָא ךיז ןבָאהס ווו ,זירַאּפ ןיא ,ָאיַאש יעלַאּפ ןיא

 -שה-ןסילוק ןוא סערװענַאמ יד בילוצ ,ןעמיטש עשיטסינויצדיטנַא
 תנידמ ןופ םַאנפיוא יד זיא ,גנוריגער רעשילגנע רעד ןופ תועפ
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 עשיריי עקידרעטייוו יד .ןרָאװעג טניײלענּפָא "ונֲא , רעד ןיא לארשי

 יצמ ןֹופ םיחטש-ץענערנ יד ףיוא ,בננ ןיא תונוחצנ עשירעטילימ

 םניא ?ארשי ןופ חוכ ןקרַאטש םעד ןזיוװַאב רעדיוו ןבָאה ,םיר

 .םיאנוש עשיטילָאּפ ןוא עשירעטילימ יד ןנעק ףמַאק

 טוװרּפעג גנורינער עשילננע יד טָאה 1949 רַאונַאי ביֹוהנֶא

 רעשידיי רעננוי רעד ןגעק עיצקַא עשירעטילימ ַא ןריפוצכרוד

 עשילגנע ףניפ ענעסַאשענּפָארַא יד טימ טנעדיצניא רעד .חנידמ

 ןיא יו .ענַאל עכעלרעפענ ַא ןריצָאװָארּפ טנַאקעג טָאה ןענָאױװַא

 רעשילננע רעד טציא טָאה ,עמַארד רעשיכירג ,רעשיסַאלק ַא

 "ער עשילננע יד ,טקנוּפכיוה ןייז טכיירנרעד ,םזינויצ ןנעק ףמַאק

 -טלעוו יד ןעוועג זיא ריא ןגעק .ןעיצקירוצ טזומענ ךיז טָאה גנוריג

 ןיא גנוניימ רעכעלטנפע רעד ןֹופ גנומיטש יד וליפא ןוא גנוניימ

 -נָאל ןיא יײטרַאּפ רעלַארעביל רעד ןופ רעריפ רעד .אפוג דנַאלננע

 -סעלַאּפ עשילננע יד, ;טרעלקרעד ןפָא טָאה זיוהרעטנוא רענָאד

 עטנשקערַאפ סניוועב .נימ ."עלענימירק ַא ןזיא קיטילָאּפ - עניט

 זילב טשינ הלּפמ א טננערבעגנ טָאה קיטילָאּפ עשיטסינויצ-יטנַא

 רעשילננע רעד ןופ שזיטסערּפ םעד ךיוא רָאנ ,ךעלנעזרעּפ םיא

 -יבצ יד טלעוו רעצנַאנ רעד רַאפ ןרָאוװעג טלוב זיא'ס .עירעּפמיא

 ,טלעוו רעד טדערעגנייא ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמב טָאה עכלעוו ,תוע

 ,לארשי-ץרא ןיא בושי ןשידיי םעד ןציש ןטענָאיַאב עשילננע זַא

 ןסיורג ןופ רעטרעוו יד טנייה ןעננילק גנונרָאו עשירָאטסיה ַא יו

 ןרָאא ךס ַא טימ טנָאזעגסױרַא ,ןָאסרעק דרָאל ןַאמ-הכולמ ןשילננע

 ןדיישטנַא טשינ ךיז טעװ עינַאטירב-סיורג ןופ דיתע רעד, : קירוצ

 ףיוא ,ןענַאעקַא ןוא םימי יד ףיוא טשינ ךיוא ןוא עּפָאריײא ןיא

 ןדיישטנא ךיז טעוװ יז .ןָאפ עשיטירב יד טרינימָאד סע עכלעוו

 -ענ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןכלעוו ןיא ,לייט-טלעוו םעד ןיא

 "! טייהשטנעמ רעד ןופ עטכיש

 ,1949 רַאונַאי ןיא סיזירק ןשילננע-שידיי םעד ךָאנ דלַאב

 רעבַארַא יד ןֹוא ןדיי יד ןשיווצ ןעננולדנַאהרעטנוא-םולש יד ןבָאה

 קיטייצכיילג .גנודנעוו עויטיזָאּפ ,עלענש ַא ןעמוקַאב סָאדָאר ןיא
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 -גנע ןוא ךיירקנַארפ טימ ,תוכולמ עשיאעּפָארייא-ברעמ יד ןבָאה
 טָאה ןפואה הזב .לארשי תנידמ ָאטקַאפ עד טנעקרענא שארב דנַאל

 -רַאפ ןוחצנ ןשיטילָאּפ ןֹוא ןשירעטילימ ןקידנעטשלופ ַא טימ ךיז
 -עג רעשידיי רעד ןיא זיא סָאװ ,1948 .י ןופ ףמַאק רעד טקידנע

 .ינשה תיבה ןברוח םעד טניז רָאי עטסקיטכיוו סָאד ןרָאװעג עטכיש = |
 -עגרָאפ ןענייז עכלעוו ,טנעמַאלרַאּֿפ ןשידײ ןטשרע םוצ ןלַאװ יד

 -ער ןקידננלָאפ טכַארבעג ןבָאה ,1949 ראונַאי ןט-עפ םעד ןעמוק

 ,,צָארּפ 1421 ם"ּפמ ,ןעמיטש טנעצָארּפ 88.8 י"ַאּפמ :טַאטלוז

 ןטסינויצ .גלַא ,.צָארּפ 11,9 "תורח ,, ,.צָארּפ 12,3 קָאלב רעזעיגילער

 ןבָאה ןעמיטש טשער םעד .צָארּפ 4,1 ןטסיסערנָארּפ ןוא צָארּפ 8,
 .ןעגנוריּפורג ןוא ןעײטרַאּפ ערענעלק ענעדישרַאפ ןעמוקַאב

 -עגרָאפ זיא לארשי תסנכ טנעמַאלרַאּפ םנופ גנונעפערעד יד

 -ענרעטנוא זיא םעד טימ .םילשורי ןיא ךעלרעייפ רעייז ןעמוק
 ,לארׂשי קלאפ ןשיוװצ ננודניברַאפ עקיבייא יד ןרָאװעגנ ןכַארטש

 .םילשורי טָאטש-טּפיוה רעקילייה ,רעטלַא רעייז ןוא לארשי תנידמ
 טלייוענסיוא רעדיוו זיא הנידמ רעשידיי רעד ןופ טנעדיזערּפ סלַא

 רעשידיי רעיינ רעד ןופ שארב .ןַאמבײװ םײס .פָארּפ ןרָאװעג

 "יז רעד טָאה 1949 ץרעמ ביֹוהְנֶא .טירוג רב דוד טייטש ננורינער

 -נעמָאקער וצ ןסָאלשב סעסקוסדקייל ןיא "ֹונֲא , ןופ טַאר-סטייקרעכ

 סּלַא לארשי תנידמ יד ןעמענוצנָא גנולמַאזרַאפ-לַארענעג רעד ןריד
 | ,דילנטימ ןט-פ9

 -ץרא ןייק היִלע עשידיי .יד רעמ ץלַא טסקַאװ שדוח ןדעי טימ

 ןיא ,תושפנ טנזיוט 180 ןפָארטַאב יז טָאה 1948 ,י ןיא .לארשי

 זיא חויולגה ץובק ,ןייז רעסערג ךס ַא רעכיז יז טעוו רָאי ןקיטנייה

 טימ לייוו ,גנונעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ עבאנפיוא יד טנייה

 -ענ טכעלקריוורַאפ טשינ ךָאנ זיא לארשי תנידמ ןופ גנופַאש רעד

 רעד ןופ ביֹוהנֶא רעד טשרע זיא'ס ,םזינויצ רעשיטילָאּפ רעד ןרָאװ

 רעסיורג ןייז ןיא ,טירוגרב דוד סטָאה קיטכיר .ננוכעלקריוורַאט

 עבַאנפיוא עטסטנעָאנ רעזנוא זַא ,ןזיוועגנָא ,ביבא-לת ןיא עדער
 לארשי תנידמ ןיא ןּפַאש וצ ןוא ןתולג עשידיי יד ןרידיווקיל וצ זיא
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 לייו,טייהיירפ ףיוא ךיז טציטש  סָאװ ,גנונדרַא עשיטַארקַאמעד ַא

 יַארָאמ עכיוה יד ףיוא .תמא ןפיוא לָאּפָאנָאמ ןייק ָאטשינ זיא'ס

 -נָא ךיוא טָאה הנידמה םויק ןוא המואה םויק ןופ ןּפיצנירּפ עשיל

 -שי תסנכ ןופ עדער-סננונעפערעד ןייז ןיא ןַאמבײװ .זערּפ ןזיוועג

 לייו ,קרַאטש ןייז קלאפ עשידיי סָאד זומ ,לכ-םדוק רעבָא .לאר

 -עד רעד ןרָאװעג זיא טכַאמ רעכלעוו ןיא ,טלעוו ַא ןיא ןבעל רימ

 .טעטילַאער ַא טנייח זיא הנידמ עשידיי יד ,רָאטקַאפ רעקידנרידיצ

 םיגיחנמ יד טרינַאּפָארּפ ןוא טמולחעג ןבָאה סע יו ,רענעלק זיא יז

 קירוצ רָאי 30 רעדָא 20 טימ ,קלָאפ עשידיי סָאד טלָאװ .םזינויצ ןופ

 רעזנוא ןופ ?לרונ רעד טלָאװ ןאד ,םַארנָארּפ סלצרעה טריזילַאער

 סָאװ ,סָאד רעבָא ,רערעדנַא ןַא רָאנ ןעוועג הנידמ רעזנוא ןוא קלאפ
 רעקיטציא רעזנוא !ןרעדנע רעמ טשינ ךיז טזָאל ,ןעגנַאגרַאפ זיא

 ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה ,רעשינַארט ןוא רעטקיניײּפרַאפ רעד ,רוד

 טייצ יד זיא רשפא .גנוטרָאװטנַארַאפ ןוא עבַאנפיוא עסיורג ַא

 ןבעל רימ ,ץרוק רָאנ ,ץרוק תויולנה ץובק םעד ןכעלקריוורַאפ רַאפ

 (שידײ רוס טייב-ל?רוג רעד ןיא רַָאנ הפוקת'לרוג רעד ןיא טשיבנ

 ,ננולקיװטנַא רעגנַאל-ןרָאי ןופ ףירנַאב ַא טָאה הפוקת ַא לייוו ,טלָאּפ

 ןוא הפרש-טלעוו רעיינ א ןופ ןטָאש ןקידארומ ַא ןיא ןבעל רימ

 -ןדיי ןשיאעּפָארייא ןופ עינָאלָאריטרַאמ עכעלקערש יד זנוא לָאז

 יוברעביא ןטנעוװקעסנָאק ןוא ורמוא ֹוצ גנונרָאוו עקיבייא ןַא ןייז םוט

 ,ןבעל ןוויטקעלַאק ןֹוא ןטַאוװירּפ רעזנוא ןיא

 ןיא טפנוקוצ רעזנוא ןעיוב ןוא םולש ןיא ןבעל ןליוו רימ

 -כש עשיבארַא ערעזנוא טימ תודחא ןוא ןדירפ ןיא לארשי תנידמ

 -ַָאמעד-טלעו רעד טימ ןעננונפָאה ערעזנוא ןדנוברַאפ רימ .םינ

 טבעלענרעביא ןבָאה רימ .רשוי רַאפ ףמַאק םעד טימ ןוא עיטַארק

 ןסָאלשטנַא טנייח ןענייז רימ ןוא חישמ-ילבח עקיטולב ,עכעלקערש

 ."הלואנל ןושארו דובעשל ןורחא רוד ; ןייז וצ

 (4 ו סנ
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 .(רנַאב ןסייווצ םוצ) ע י פ ַא ר נ ָא י ל ב י ב

 שידיי ןוא שיאערבעה ןיא

 1980 ןילרעב .םיכרדה תשרפ לע :סעה דחא

 ו"שת ביבא-לת .ידוהי אבצ לע תוקבאתיהה ..י םהרבא-ןב

 ו"שת םילשורי .וצראב ?ארשי רבד :.ד ןוירוג רב

 ה"שת ביבא-לת .,(ירבע לייח ןמוי) םינש שמח . .י רבוקנב
 ז"שת ביבא-לת .וטינה תומוח ןיב ..ר סש"רב

 ו"שת ביבא-לת .םימעבו לארשיב ךוניחה תודלות :.א ןמרב

 "ָאויי .עקירעמַא ןיא ןדיי ןופ עיּפַארגָאמעד רעד וצ :.ג גרעבדלָאג

 | 1049 קרָאי-וינ , רעטעלב

 א"שת םילשורי .םילשורי ידוהי :.רד .ד ץיורוג

 .עיצַארַאלקעד- רופלַאב רעד ןופ עטכישעגרָאפ יד :,.רד .מ .ג רעבלעג

 1928 עשרַאװ

 1928 עשרַאװ .קלָאפ ןשיריי ןופ עטכישעג עטסעיינ יד ..ש וָאגבוד

 ,םוקמוא ןֹוא ףמַאק ןיא אטילד םילשורי :.רד .מ יקצעשזרָאװד

 | 1948 זירַאּפ

 ו"שת ביבא-לת .םירחבנ םיבתכ :.א בונַאיורד
 1949 ביבא-לת .,םידבועה תורדתפה ?ש תיששה הדיעוה

 ו"שת ביבאילת .ןילופ תודהי לש תואמ שולש ..א .ש יקצדורוה

 | 1914 ענליוו .עיצַארגימע עשידיי יד ..ּפָארּפ .ל שרעה

 ה"שת בינא-לת .לארשי-ץרא ךירדמ :.ז יטנליו

 1946 םילשורי .19428--1889 ץראה ןינב :עשוהי ןאמיז

 ז"שת םילשורי .היפרנויבוטבא :באז יקסגיטַאבַאשז
 ה"שת םילשורי .תונויצה ימי ירבד ..* רלפ -- .ל חס

 .עגַארפ עלַאנַאיצַאנ יד ןוא םזילַאיצַאס רעד ..רד םייח יִקָסטָאלטישז

 1908 קרָאידוינ

 109 השרוו ,תידוהיה םידבועה תעונת תודלות :.רד .א רבוקטרט

 ח"שת ביבא-לת .ץבוק :ףסוי רודלפמורט
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 ה"שת ביבא-לת .המשנה תעונתכ תונויצח +.3 ןוסלגצכ

 ו"שת ביבאילת .ג .ב .א םיכרכ .םיבתכ +.ב ןוסלנצכ
 ו"שת םילשורי .ר"תיבו ר"הצה +.ב יקגובול
 ו"שת ביבא-לת ,הילננאו תונויצח :.א ץיטשגיביל

 ,םידוהיה םילעופה תעונת לע תונורכז .היהׂש הס ..א טאטטיל

 | ה"שת דורח ןיע

 1959 השרוו .תוינויצה סוסיבל .םהרבא ןוטגיוװעל

 ה"שת ביבא-לת ,לארׂשי ידודנ :בסעי יקטגיצשעל
 עטצעל יד רַאפ קלאפ ןשידיי ןֹופ גנולקיװטנַא יד :בקעי יטסגיצשעל

 1998 ןילרעב ,רָאי 0

 ה"שת ביבא-לת .המחלמה רחאל לארשי תוצופת + בקעי יטסגיצשעל
 1947 שודֲאל ,ןלייצרעד תוברוח :.3ב ףרָאמ

 1928 ביבא-לת .תילארשיצרא תוינידמ לש םינש רשע ..מ יניזדמ

 1946 חיבחרמ .ץראה קשמו טאדנמה ..ט יטצַארטװַאג

 ו"שת ביבא-לת ,השרו ידוהי ?ש דרמו ןברוח -.מ טַאטשיײב

 ו"שת ביבא-לת .ירבעה רפכה .החשמ יקסחטס

 ו"שת ביבא-לת .בושיה תודלותב םיקרפ .השמ יקסגאלימס

 ו"שת ביבא-לת .התומו התוחילש ,הייח .החגח שגט

 ו"שת ביבא-לת .ןהכ-ץיטשגרב רפס

 ו"שת ביבא-לת .םיאנותעה לש סגשה רּפס
 1048 !ירַאּפ .שפנה ןובשח א .לארשי ןיקיורפע

 1945 היבחרמ .המחלמה יאצומב ירבעה בושיה ..א סלופ

 (1910---1878) םינורחא תורודב לארשי ימי ירבד :ןיטרמ ןוזּפיליּפ

 ו"שת ביבא-דלת

 1947 קרָאידינ .דנַאלמייה סָאד :לאיגד שירפ
 ו"שת ביבא-לת .(הינשה הילעה לע) תישארב :.ש חמבצ
 1948 ביבא-לת ,ןַאמצייוו םייח :.מ ןאמגיילק
 ו"שת ביבא-לת ?תורדתסהה הדסונ ךיא:.ד יעלס

 תנידמ רַאֿפ ףמַאק ןיא ןדיי רענַאקירעמַא ..א ילאערזייראמשטירס

 1948 קרָאידוינ ,לארשי
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 ו"שת ביבא-לת .תורדתסחה לש םייקשמה תודסומה ..ג לסרק

 ו"שת ביבא-לת .תורדתסחה תורפס +.ג לסרק

 (הינשה םלועה תמחלמ ברע) תוצופתב ?לארשי םע ..א גרבגזור|

 + ח"שת םילשורי

 ה"שת בינא-לת .השדחה תעב תידוהיח הבשחמה -.1 ךיירטשגטור

 ,פארשי-ץראב ירבעה בושיב יעוצקמה ךוניחה :.א רעגיר
 י ה"שת םילשורי

 1947 קרָאידוינ ,לארשייץרא ןיא ןדיי :םהרבא יקצװר

 -לת .הרשע עשתה האמב תוינויצה תודלות ..רד םירּפא ילאומש -
 | | 1947 ביבא

 ןכַארּפש ערעדנַא ןיא
 2 2מ 112: 04 2862: 22112461012, 124

 1,211 ,1 ?21651106 66שססמ 'תשס יש 28. לח 5010

 (סמ 144

 1481014 1380 : 'תס 7:556066 01 1625. 1:0840 1936.
 ןבנקזוא 2156 : 141860ז3 01 1סטש188 22110. 86111000601 ומ תג--

 16841116. 16103216תג 3 1943.

 םעא-(ס0סתזוסא םםצזס : 6 8608 46 12 160010110מ ?ט1ט6.

.1947 2218 

 םנא-טססתזסא םםצטזמ : דג 26 625 10 21046}

 - 68-9061//2'4ע6. 2118, 1045.

 םמאדטשג3ס-8 אסתצזהא : ע09212ת6 ומ 4168. 1:0046408}

,1932 

 .טמתנעז הוא 1 1118101גי6 008 10118 סמ 112006, 0068 8

 ;} 8 סוג. 18, 1937. |

 םסעזצאז 2001: 6 2:011151150016 13ס6ס680מפ. 1, 1 טט16,

.1956 

 טעסט פ., 2ע01.: "תגס .1ס66015/ ןץניסמ1סצמ. 1:08460מ, 1943

 םתסעמס עת: 1608 1015, 108 812868 64 16 21046מ-41624.

 + 2הע18 1945.

 ססצמא עת ם.: 220014 1001150ממ. ,401306162מ1, 139
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 ססטבעא 1811, ; 1,6 ןשזסטט610604 51001546. 2211, 1940.

 ססגעעא 1885, : '86 2100154 210ש3601604. אסיש-+ סעא 1946,

 סס0בעא 1888. : ''מ6 /סשפ ומ 486 102 108408, 48

 סס08עאא 188, ;: 'ימס 2ע091688 01 2105. 1:04602, 1944

 טתססנזגא ת. 38 8.; טעג ומ 22168411067 1,04404 1946.

 ,,1 0114 לשדמ1 עד" : 1897 14

 םסמאסלש טננזסא : 141540ז+ 01 186 1סש9 זוג 408812 206 20-

 1280. א.-צסעא/ 20 |

 םטשסםאסשש םנאזסוא ; 141860166 210646106 (ט ע2סטץע1ס 1111{ (1789-

 1914) 1, 11 תםהעג8 1933.

 םסטמאסלש 81ז/0א : 0ע6018 111810116'64 .{ט1760 6418 1946

 םטםאסצס םנזאזסנא : 4306169086216,0416 468 1066. 0166 0

 ץ01.. 26תמ, 30

 ןםהקמ'דיהזא {ז }8110 : 2ע00106/08 01 4120 (מוז/ אסש-+צ 0412

1946 

 ץית הוא ןטא טיז'ד א 18 : 1706841066 104 זמצ ט60015. 1,040, 43

 (306884א 28601,: 240עמ38 גמ 1:02120160. 1,000, 1929

 (1ס0'די עז, תזסמתמתמ : 210מו8. 221120610ת12 14

 ((ת גד ןזד : 1415401/6 468 10118 (9 001. 24ע15 1897

 (38 8181 02 ןד : 141560זש 01 106 /סש9פ (0 טס1.) .. גאסשש--צ סע 1926.

 (688א80טסאצ+ 2 תם. : 1:2464-210016מ5 1מ 221681186. 1,0מ-

 6ס0מ ,/ 1926,

 טתתגאססשפעצ+ 2. םע. 1687010410מ ןנ26111006. 2211 9484

 (סאייג אה 1ס0א : 109106 2512. 1,060, 39

 1288 1840608 םע : 0018 2. 181:200615. אסש-+צ סע, 1926.

 ןז 4(+ הוא 13 : 1/דוצמ2מסנמ2ת110מ 4068 10145. 22115, 1928

 ודגזהצזא 8.: 186טצ+66 1246124!ט+6 ומ 22168916. +אסיש-'+ סע

.1946 

 ןזהאאהת ם. 1, : םע1688 201107 ומ 2216811מ6 ,/1085010010 
| ,1942 

 ןדזהמנלעז 48 110430 : 0212084102-240מ0606. 1016 1935.

 ןטסז 6688 סבא 11 : 1ס008 206 486 60/181124 6160.

 גאסט --צ+ ס18 140 |

 זאצעיעז הכ שה : 'תמס !ס05ת 51246 1מ 106 2זהעומפ. 10ת2מ-

 46808טע9 1046
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 1המסיזזאטאצ ע.: 016 1066. 1:6810 1זמ 10614-141168. 8611

| .1930 

 18מסיזזאפמצ ע.: עס 6615 ןטגצ+-ץ'ע0מ. 1,060, 40
 107 םנענע רלש 8.8.8.ת. 2108/24,3 1926.

 1+ הזחזא ן?י"תזיזש : 016 1006 213 428956 0060 1401?ט1011. 1361 -

 1ֹומ , 1922. | |
 ןא8תז טא-1626648 ראש תופס 1066. 10206001/0600680609 גמ 6464

 מסוג081סמ 2614 0ממ, 19.
 2881 תזא 108 213 : 1418006} 2060 64686גמ/ 01 4286 1608.

 אסש-+צ סא, 334

 תתתנזזפע 1. םע.: 20084216 יש 204616 וט218572581מ. 1,042

| 0 | .1946 
 תזהסטפאמת ע. םע. : 0?1115ז7 01 1010461 1160סוש 1146124016.

.1982 , 1:086408 

 זואסטסש'ע/ ם.: ז 168150201066 1ט106 סמ 10:20066. 221/15, 1946.

 108 עגזתוסנזאא| םמ םגז;עססת ג םאעטזא (646612:29108 60

 6000ע16848). 22/18, 1947.

 1,228 םעתא2תתת : 1/2011861016/810, 80 015601/6 66 8
1894 02/18 .620808 / 

 זעסט{ םא (גסעתתמ 2228. 22/18 1947
 זע(, 81ס6ג2זאפמצ .7.: 1668 ומ 121051001-1,20645. :אס-+ סע ,

| 1946: 

 ז,םטשזא טנדאז2מצ 4 תז.: צסטוג זמ ע60011. אסשש- סע, 1930:
 ז1יעטאפסתמא 12 60040106 01 2100159 11154106ש. אסש-צ סע,

1941. 

 111 0מ אט '1עזא ת.: 168 גאסטשטס2ט '/6111400112119016 1016 ת2-

  ץ15 1946. | |

 .ןגעסעצצ ןזג:! 30 ץסתעפ 01 2/0סז/1ס02מ 701015/0. א6ט-5 סע

| ,1998 

 זס0סאעה ם.: 221650106 18 1סטטו8ג 111510זצ. 10260מ, 1946
 1604! ם.: 221654186 2060 126 16015ג זט?טעס. 1,0040/,

1942 

 ז,סיטמצתאז11 16 רש 0.: 22210511מ6, 1206 01 21010156. 100-
49 ,408 
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 ז,טמיתקצד 1: : זי 6061410ג 8 45 סת ץתזהג06 8008 00'1-

 סוג124104 4226 (1940- 1944). 22118/ 1943:

 זע28608 1. ת.:; 1ס008 גת ,11061102מ 1116. אס ש-'צ 011, 1949.

 ןז28640118 האתמ תזהמלא : 111860ע+ 04 1116 1ס06185מ 460016.

 / 428ע260610018 134
 שזגםז סט 1סנזא : 860611100 ֹומ 2210801מ6. 1:0860מ, 1946.
 ןז88 0א 2. 'ת : 2812040158 2 1166 זמתמ'ֿפ 1116 אסש-+ סע1

.1946 

 .עעטעזסמגאתפסטצז יַתס ישא 8:61,0- 8210 4א ססצזנזניז -

 ךא 01 גמסטנוזע סע ש. 886םסע. 1610821600, 1946-

 | עז טינאז 11 (+.: 1סשנ158 1200 600מ0תגצ3 ומ 021681106. 1:02-

4, 000 

 ןא 8ט/ת 8241 סט : 045 םסטס 1066. 2212681102. 2611
 1919. | -י

 ןאסתמתשסש ןעז85 : 240015119686 8621114סמ. 14061מ, 1909.

 אסםמהבסש האאת 2260 1087 : ןשזגצ 14016020 תסש-+ 0210,
1943 

 יז סתמ 4ש ,גדאנא 69 2125 : ןזגצ ואסז020. 22115, 1948.

 םתהדיזטתפסא 1088 זה : שטוומ 406 21020868 {ת (2111011.

.6 1046004 .4 

 איני 8סוא 1018 ם.: עענג{ת {ג6 1006205 10 126 10210811-

 140 ס2זממ218מ . 1060, 1922

 םסז זו: סי 12 6000601400 069 2011 8005 1'סססטק41030

: 146 8115 .162110006 

 תס88 א 016 1060. ע00100ע-13סס8טת8 זמ 10212081102.ה

  טטנסג 1936. |
 תסמזאפסא 88. : 0216 0ס80!1ממ. 126:11מ,/ 1921.

 סי ס8011, : 14180016 וו ןעסוגע16 101/. 28118 1948
 םסיז סט } 8 סע טמא 01 160 סו 0016. 102 - .

 - 60מ, 1936

 סי 1 .: "6 ענסשסא טנגלטסעיפ16ע- ןאסוט סע. 1940 |

 תטפפזא איצט, םע.י : הענט{ צ1 ,061014180010ג ומ 2-

 | - 108416. סע 1926 | |

 | .םטעפנא 4. זכ : 6 1066 סע סו 1361, 1904
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 םטפפעזא תתיזמטת  םנ.: 016 8021010810 40/ 1ט0סג (2 טס1).
 136ע11מ , 1931. | |

 םסטפפזא םהתיזמסשפ  םצ. : '/םע:סס 266260685 01 221684106. 16ז-

| | 1936 ,8816 
 תסתעעזא גהתנטסת, םע.: 'תםס 1סטופמ 1246 206 104016. 1,02-

40 ,608 . 

 ס8עזמידעגת 9. : 1010646מ 21681106. 1א60--צ 0116, 1933

 םס13111,1282 8812: םצ6 אה. 2946. 1,066, 1906.
 סנאז סא זםסא; 844601658 !ג 160150 14261011211501. 1:00004 |
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 = ןכַאו ןוא ןענָאזרעּפ ןופ רעטסינער
 דיַאב ןטייווצ ןופ

 92 ,70 ,78 ןַאטלופס ,דימַאח לודבַא
 891 ,987 רימע ,ַאלודבַא
 ,803 ,1418 ?לארשו תדוגא;

06 

 189 ,178 ,111 ?קנַאב-רַארגַא ,

 47 ר"ד ,רָאטקיוװ רעלדַא
 408 ר"ד ,שרוכ רעלדַא
 ,08 ,07 ,20 "טעטימָאק רעסעדָא,
 .ו .א 104 ,108 0

 1ןס2 ,171 .י שטיווָאנָארהַא

 ,180 ,07 םָאנָארגַא ,ןורהא ןָאזנורהא
9, 8390 | 

 ,00 ,88 ,28 ,20 ,ס2 ,91  ַאדנַאגוא

 .) ,א ך2

 180 ,179 רָאטקעריד ,.ה ןעגַאהיוא

 100 ?עיצַאּפיצנַאמעָאטיוא,

 ,100 רע'מילשורי ,טעטיזרעגוינוא

9, 1908, 184, 197, 201, 904 

 .) .א 408 4
 ,ט2 ,280 ,ס2 ,18 .מ .ט ןיקשוסוא

4, 04, 70, 80, 90, 09, 108, 

4, 1190, 120, 194, 108, 179, 

 .ו .א 4
 ,10 ,10 (גרעבצנוג רשא) םעה דהא

,0( 

4, 30, 09, 190, 198, 181, 167, 

7, 188, 192, 196, 198, 206, 
 | .וו .א 201 ,210 ,7
 ,317 ,808 ,209 "הדובעה תודחא ,

 | .ו .א 4800

 807 ,800 .אבא ריאמ-והא

 / 808 .ו .א ןָאולעדוא
 ,890 ,817 ,900 ר"ד ,.ד .ט רעדוא

-860, 809, 8068, 480, 449, 402 

 .99 ,76 רעטסינימ ,יקסלָאװזוא
 280 .ּפָארּפ ,,א ןייטשנווא
 98 ",גַאגרָא .גָאלַאק .דיו ,גלא,

 098 ,488 ?ןטסוגווצ ,גלַא;
 ,82 ,81 ,89 ?טילעַארזוא סנַאילַא,

2, 107 | 

 296 .מ ווָאקינוילַא

 098 סנערָאל טנַאפולַא
 .,201 ,200 ,98 לַאשרַאמ ,יבנעלַא

8, 204, 909, 274, 2760, 987 

 286 .ל ,ד רעדנַאסקעלַא
 400 ,810 יטפומ ,ונווסוה-לע-ןימַא
 280 ,00 * .סָאסַא שיאושוד-ָאלגּנַא ,

 94 "קנַאב .וװעל-ָאלגנַא ,

 908 ,104 ".ּפמָאק ,טסעלַאפ-ָאלגנַא ,
 טט0 .ש וקסנַא

 813 "וכע-וריסַא ,
 871 ,182 ,817 "םורחבנה תפסא,

 לט7 ,טע3 ,208 רעטסינוימ ,טיוװקסַא

 102 ,הס ,70 .ּפָארּפ ,,פ ,רעמויהגעּפַא
0, 191, 196, 178 

 607 ,8090 ?ומואל ואבצ ןוגרא,

 417 ,800 ר"ד ,םייח ווָארָאזָאלרַא

1, 2 43, 449, 404, 403, 107, 
0, 8004, 003, 804, 908, 906 

 טטט ,טסס9 ,297 ,280 .וו רָאג-יבסמרָא
 400 ,197 ,198 םולש ׁשַא
 986 ,281 "סיטוּפעד ףָא דרַאָאב
 -,88 ,90 ,98 ר"ד ,.מ רעמויהגעדָאב

7, 86, 88, 00, 114, 118, 110, . 
 998 ,369 ,177 ,168 ,129י
 489 רעטסינימ ,ןיוודלַאב

 ,ט8/ ,2ט38 ,204 לַארענעג ,.ל םלָאב
| 202, 

 רופלַאב

8, 2060 
 סמעשוד ,רוטרַא

4, 940, 980, 981, 
2, 2046, 297, 821, 
 ..וװ .א 471 ,408 ,878 ,ם7מ
 | 101 "בקעי ראב ,

 ,ם21} ,07

98 - 1, 

 6 .אכ

 יו ;ככ
1, 1 , : 



 ,889 ,80 ,48 ,98 ,16 רעעב ווָאכָארָאב

288 
 188 ר"ד ,.ח ווָאשטַארנַאב |

 499 ,444 ,806 ר"ד ,ןורהא טרַאב

 ,308 ,181 ,19 ,18 ר"ד ,.מ רעבוב
2, 881, 484, 4860, 480 
 944 ,481 ,190 ,47 ,46 ,45 "דנוב

 ,807 ,806 ,189 ,193 .נ .ח קילַאיב
1 814 ,418 ,404 - 

 ,999 ערָאטַאדנעמָאק ,וול יניקנַאוב

1, 979, 889 
 187 ,180 ,184,.188 לדנעמ םולווב

 1690 ,99 "ליב;

 809 ,8790 םַארגָארּפ-רָאמטליב

 480 ר"ד ,.מ יקסעליב
 898 ,ּפָארּפ ,,ג יקסווַאקלעיב

 ,197 ,69 ,55 ,20 ר"ד ,.נ םיובנריב
7, 151 

 499 ר"ד ,.י רעריב

 400 ןָאעל םולב

 ,417 ,809 ,3ס92 ,808 .ק דלעפנעמולב

82, 49058, 408 
 / 615 .מ בוט-ןב
 ,4/8 ,410 ,208 ,191 דוד ןוירוג-ןב

8, 9008, 817, 824, 8890, 001, 
1, 600, 608, 606, 018, 014 

 004 ,228 ,199 .א הדוהי-ןב
 904 ,510 ,208 ,191 .י יבצ-ןב

 194 .ש ןויצ-ןב
 624 ,ר םש-ןב
 101 "*ןמש-ןב,
 8160 "ץראה-ןינב,

 448 'ר ןימינב

 996 .מט ןיגעב

 007 ,168 ,118 ,70 ,11 .א םהעב
 600 ,094 ,992 רעטסינומ ,.ע ןיוועב

 298 לארשי דניקלעב
 078 ,972 .פ .ע ןימַאשזדנעב

 2ט9 ,282 .ה שטיווטנעב

 947 .ג שטיווטנעב

 889 דרַאודע שענעב
 488 ,448 ר"ד ,.ה ןַאמגרעב

 1851 ,124 ,ו ,ט יקפוועשטידרעב
 ,282 ,188 ,119 ברה ,ריאמ ןילרעב

5 880, 242, 894, 898, 414, 

4, 488, 448, 494, 490, 404 

 020 ,018 ףַארג ,טָאדַאנרעב

 194 .ע ןייטשנרעב

 803 ,87 ,82 ר"ד ,.י ןהכ-ןייטשנרעב
 618 ר"ד ,,פ ןיוטשנרעב
 179 ,177 ,104 ,67 "לאלצב ,

 458 ברה ,.ש טדָארב

 ,427 ,421 ,809 .ּפָארּפ ,,ז יקצעדָארב

8, 487, 489, 499, 497, 001, 
7, 8008, 818, 817, 6002 

 ,289 ,234 ,298 ,180 .ד ,ל םוודנַארב

8, 278, 815, 890, 898, 9831, 
9, 844, 8851, 858, 888, 814, 

 .ו .א 881 ,9
 998 ,54 ,58 ר"ד ,.מ עדיורב

 148 ר"ד רעיורב
 םס8 ,86 ר"ד ,.צ קורב

 808 ר"ד ,.י סוקצורב
 451 ,194 ןבואר ןיניירב
 03 ,ס9 ,88 "ץנערעפנָאק רעלעסורב ,
 .4890 ,148 ,898 "םולש תירב

 ,824 ,828 ,1098 ,124 .ח .י רענערב
9, 8447, 800 | 

 115 ,58 ,84 ר"ד ,.ה לעבַאג
 299 .פָארּפ ,.ר ליײהטָאג
 416 ,800 ,80683 ר"ד ,עשוהי בילטָאג
 4090 ,441 ,843 םהרבא גרעבדלַאג
 996 ,282 ,184 ,189 ,97 .ב גרעבדלָאג

 289 .ל .ו גרעבדלָאג
 ,442 ,424 ,410 ר"ד ,םוחנ ןַאמדלָאג

8, 494, 495, 817, 000 

 098 ר"ד ,לארשי ןייטשדלַאג

 ,188 ,171 ,108 ,04 ר"ד ,.ט רעטסַאג
2, 988, 987, 281 

 + 879 ,284 לַאנידרַאק ,ורַאּפסַאג



 808 ,108 ,109 .ד .א ןָאדרָאג
 987 ,209 ,902 ,948 "ח"ל דודג,
 440 .פ הילדג

 48/ ,424 .ו ַאקסולג

 918 ,210 .ז ןיקסולג

 307 ,808 ,804 ר"ד ,.מ ןָאזקילג
 980 ,277 לענַאלָאק ,לעירבעג

 | 4990 .ב גנַאועג
 694 ר"ד ,.ט .נ רעבלעג

 606 רעטסינימ ,ָאקימָארג
 484 .ןודַא ,.ס ןַאמענָארג

 60 ןתנ סָארג

 5 ,244 ,241 ,290 ריאמ ןַאמסָארג

7, 487, 496 
 004 בוד רענורג

 02/ ,209 רעטסונומ ,.ע וירג

 ,889 ,808 ,884 ,87 קחצי םיובנירג

8, 800, 410, 418, 420, 428, 
 א 458 ,440 ,441 ,430 ,0

 201 א ובצ ורוא גרעבנורג ;
 64 ,89 ,99 ,ל .ו גרעבנירג
 244 יי == ,דלַאנָאר םעהערג

 489 והילא ןיקבָאד

 .9811 ,101 "הינגד,

 60 ןועמש ווָאנבוד

4, 094 | 
 094 ,860 ר"ד ,.מ יקצעשזרָאוװד

 .ו .א 481 ,890 ,801 "טניָאשזד ,)
 098 ר"ד ,.ב ףעזָאשזד |

 378 ,808 .וו סקיה-ןָאסנָאשוד
 202 4 ,206 ,8 טאפ לַאמעשוד

 819 ,904 .ה .ֹווװ סדיד |
 | 480 ,8 רואמ ףָאגנעזיד |
 ,1 ,107 ,6 ,ד9 ,88 ""טלעוו יד, -
 /.ו .א 109 ,107 ,151/ -

 800 ,008 ,188 ,119 ר"ד ,.ש סעכיוד

 ,122 ,09 ,ט0

 - 889 .ו ןָאזענוד = |
 808 ,0 םָאנָארגַא ,,ש קוד = -
 999 .ו ואאה-עד ||

 ,550 ,548 ,341 ,840 ,7 עמול-עד -

 ,989 "?הנגה ,, |

807 ,808 ,8 
 .984 ַאלַאס-עד

 298 ,908 רעטסינומ ,עסַאקלעד

 948 ,247 דרָאל ,יברעד

 209 בוד זַאה
 976 לענָאלָאק ,דרַאװַאה
 418 ,801 ,204 ר"ד ,,.ג ןרעּפלַאה
 ,120 ,118 ,00 ,74 ר"ד ,.א עקטנַאה

8, 108, 184, 2919, 808, 304, 

1, 414, 4483, /48, 8 

 412 .ו ןַאמפַאה
 424 ,808 .א דלעפצרַאה

,000 ,099 ,000 ,1 

615 ,1 

 276 ,208 ,280 "הסדה ,
 ,274 ,996 ףירעש ,ןיוסוה
 194 .ו שטיוורוה

 194 "ןמזח,

 וו ,א 877 ,401 ,941 "ץולחח,
 - 119 ר"ד ,ה רעמיוהסעדליה
 "ןדוי ןשטייד רעד ןיורַאפטפלוה ,

 190 ,197 ,0 ,1ס8 ,142 ,9

 486 ,489 .מ סעדניה

 124 ?תפצמה
 -לכה םורבעה םודבועה תורדתפח,

 ,801 ,470 ,459 ,447 ,480 "תול

 -  .ו .א 849 ,017 ,8

 124 ,106 ,72 "םלועה,
 490 רעטסינימ ,ןָאסרעדנעה

 218 ,208 .ג עוורעה

 404 ,989 ,286 רעגיבַאר ,ר"ד ץרעה
 ,90 ,96 ,24 ,21 2 רָאדָאעט לצרעה
- 80, 41, 49, 61, 08, 0, 00, 60, 

81, 88, 58, 6 111, 09, 14, 

 ,1 0 ,6 וי ,18 ,189 ,8

| + 488 ,3428 | 

 : י "טי "דויתעה,
 ,109 ,1 ,1 ,"רועצה לעת,

2 884 ,817 ,808 , 

287 

 . 194 6 "לייט;



 187 ,168 "רמושה ,
 998 ,018 ,4179 "ריעצה רמושה ,

 194 "חולשה
 808 ,848 ,884 ,808 "תודחאתה ,

 208 ,996 ,144 ןעיסול ףלָאװ

 ,ס8 ,44 ,42 ,80 ,82 דוד ןָאזפלַאװ |

9, 02, 04, 60, 07, 10, 11, 12, 

2, 74, 78, 76, 83, 80, 88, 90, 

6, 107, 109, 110, 111, 117, 

0, 190, 187, 168, 178, 1/16, 

 .וו ,א 208 8

 488 ר"ד גרעבספלָאוװ

 199 "דָאכסָאװ ,
 991 ,808 לַארענעג ,.ַא ּפַאקָאװ

 - ,04 ,89 ,80 ,99 .פָארּפ ,.ָא גרוברַאוו
7 10, 78, 18, 88, 00, 115, 

0, 101, 122, 183, 180, 100, 

58, 184, 189, 201, 300, 301 

 980 ,480 ,488 סקילעפ גרוברַאװ

 881 ר"ד ,.ו יקסדַאגיװ
 ,414 ,2860 ,299 ר"ד ,ןעפוטס זייוו }

7, 143460, 488, 460, 494, 990 

 | 801 ,409 .וו לעזייוו

 : 419 ר"ד לַאשנייוװ
 ,89 ,00 ,86 .ּפָארּפ ,םייח ןַאמצייוו

6 100, 128, 170, 179, 188, 

 ,לפג ,247 ,988 ,989 ,220 6

 ,ל89 ,284 ,981 ,261 ,980 7

6, 808, 318, 317, 880, 084, 

 .וו .א 888 ,840 ,346 ,92

 ,889 ,229 ,144 .זערּפ ,.וו ןָאסליוװ
9, 984, 986, 418 

 864 לַארענעג ,ןַאסליוו
 סלֿפ ,899 ,898 ר"ד ,.י יקסנעליוו

 ,30ט ,289 םָאנָארגַא ,.ו יקסנַאקליוװ

- 428,. 807 

 091 ,888 לַארענעג ,.שט טייגניוו

 107 ןמלק יקצָאסיװ
 489 לענָאלָאק ,.י דווושזדעוו
 904 לַארענעג ,לעוועוו

 308 ר"ד ,.ר שטלעווי
 116 ר"ד ,.ס רענרעוו

 ,988 ,981 "ץנערעפנָאק רעלייסרעוו ,
4, 988 . 

 401 ,807 ,368 ,898 ןַאװ דנַאלזירוו
 318 ,289 "ינמוח דעו,
 482 ,828 ,ם92 ,818 ?ומואלה דעו ,

 123 "ןושלה דעו,
 ,ם09 ,204 ,208 ,200 "םיריצה דעו,

 ,ט19 ,םסל ,291 ,989 ,2790 ,5

6, 817, 398, 840, 541 

 60 ר"ד ,.ַא ץלַאז
 142 ,פָארּפ ,.וו טרַאבמָאז

 ,סט ,סס ,28 ,ש7 ,94 לארשי ליוװגנַאז
4, 146, 178, 987, 081, 402 

 8890 .ש םיובלעגיז
 9095 .שונוא ,.' רענעדייז

 80 .מ רעגניז
 | 180 ,08 ,67 "בקעי ןורכז,
 989 ,808 ,189 ללה יקסלָאּפַאטַאלז

 ,187 ,34 רעשידיי ?ץושטסבלעז ,
. | 300 ,209 ! 

 ,211 ,96 ,98 ,87 באז יקסניטָאבַאשז

9, 013, 918, 220, 238, 241, 

 ,ג/2 ,2060 ,247 ,246 ,248 ,2

8, 8, 980, 209, 207, 819, 

7, 820, 840, 898, 808, 811,. 

 " .ֹו .א 412 ,411 ,410 ,7

 127 ,128 ר"ד ,.ח יקסווָאלטישז
 448 ,108 ,119 ןָאעל שטיווָאנזַאַאח
 | 89 עשוהי ןיקנַאח
 ,177 ,108 "בושיה תרשכחל הרבח,

8, 170 : 

 101 עינָאלָאק ,"הדלוח,
 ,800 ,005 ,848 ,פָארּפ ,.ּפ .צ תויח

7, 400, 414, 478 

 82 ,81 ושַאב-םכח ,םוחנ םייח

 289 .מ ןָאסמיוח

 478 .י ןיקנעבַאט
 + םט8 ,180 .ש יקסווָאקלָאט



 988 רעטפסונימ ,עידרַאט
 404 ר"ד ,.א רעװָאקַאטרַאט |

 188 ,נ רענישטרָאט
 ,988 ,184 ,118 ר"ד ,עשוהי ןָאהט

2, 804, 420, 480, 440, 408 
 989 ,116 ,09 ,74 ר"ד ,בקעי ןָאהט
 197 לבייל סעביוט

 419 ,411 .ז ןיקמָאיט

 917 ,944 ,986 ,168 ,196 "סמייט,
 406 וזיקרַאמ ,ילָאדָאעט
 ,196 ,184 ,128 רע'הפיח ,םוקונכעט

 .ו .א 900 ,199 ,198 ,7
 ,98 ,97 ,96 ,24 "ןטסילַאירָאטירעט,

 ,148 ,144 ,01 ,00 ,09 ,45 ,פ2 ,0
0, /14, 186 

 810 ,002 ?רעפסנַארט,
 690 ,307 ,879 .זוערּפ ,.ה ןַאמורט
 ,918 ,211 ,210 ףסוי רָאדלעּפמורט

4, 219, 241, 243, 944, 948, 
99, 206, 267, 988, 280, 900, 
1, 800, 880 

 412 ,א .י סואווירט ר
 569 ,859 ,170 ,110 ,06 דוד שטירט
 148 "?עיסקָאדָאטרָא-סגנונערט ,
 944 רַאסימָאק-סקלָאפ ,ןירעשטישט
 ,98 ,94 ,29 ר"ד ,לאיחי ווָאנעלשט

4, 04, 70, 80, 00, 114, 110, 

,187 ,186 ,188 ,184 ,171 ,122 | 
 ,ו .א 988 ,218 ,208 ,201 ,198 ||
 981 .שוד ןעלרעבמעשט
 466 ,448 .ר .שוד רָאלסנעשט
 ,891 ,890 ,288 ןטסנווו לישטרעשט

 ,887 ,878 ,800 ,860 ,ם0 ,92

7, 8604, 878, 609 
 564 ר"ד ,.ה שטיוװָאנרעשט
 ,120 "ץנערעפנָאק רעציוװָאנרעשט ,

| = 197 - 
 194 לואש יקסווָאכינרעשט
 144 ,60 ,28 .װדַא ,.י יקסווָאניסַאו
 ,97 ,04 ,77 ,86 ר"ד ,.וו ןָאובָאקַאי

/ 415 ,808 ,219 ,151 ,158 ,120. 

/ 814 ,8 

 886 קרַאמ םולברַאי
 908 ולאנבו
 .ו .א 887 ,880 ?ץנעגַא עשידיי ,
 871 ,870 ,200 "עדַאגורב עשידיי ,
 ,211 ("דודג ,) ?ןָאוגעל רעשידיי,

| 2, 213, 214, 219, 217, 918, 
9, 220, 229, 241, 243, 944, 

 ,וו .א 240 ,248 ,247 ,40 ,0
 ךֹכ ,88 ,88 "גַאלרַאפ רעשידיי ,

 180 ,80 ,08 ,84 "בולק רעשידיי

 488 ,107 ,783 "יושדנור עשידיי,
 / 818 ,518 וטרַאּפ-סטַאטשנדיי
 ,100 ,188 ,180 ,179 דוד ןילעי

260 ,204 ,20: ,24:3 ,9 

 494 ,208 רזעילא הפו
 898 ,807 ,858 ,10 ,07 בוול תהפו

 101 ,100 ,08 ,09 א"קיי"
 80 ריזיווסיורג ,ַאשַאּפ יקַאכ

 101 ,168 ,09 "הדובעה שובכ;
 488 ,4418 ר"ד ,סנַאה ןהכ

 419 ,1241 ר"ד ,בקעי ןהכ
 980 "'ודעלג רפכ ,

 101 "אבס רפכ ,
 98 "למרכ,

 891 רעטסינומ ,רַאנָאב ואָאל
 ,989 ,997 ,207 דוד שזרָאשוד דיָאל

4, 200, 201, 294, 208, 906, - 
9, 891, 489 | 

 499 ר"ד ,.ל .י יודנַאל
 | 988 רעטסונימ ,גניסנַאל
 . 807 ,407 ,408 ,00 לרעב רעקָאל
 / ,968 ,201 ,228 לעגָאלָאק ,סנערָאל

4, 891 | 
 471 ,468 ,402 קול

 448 ,864 ר"ד ,.י עירול
 ,868 ,804 ,817 ,169 .ר םיוהשכיל

894, 401, 427, 448, 488, 408 
 ,204 ,2848 ,220 ,229 יאול וקסּפול



400 ,480 ,448 ,487 ,419 1 

 809 ,119 .ל .ט םַיובנעיליל
 612 ר"ד ,.ק יקציסיל

 400 ברה ,.ו ץושּפיל
 2ס9 ,282 ,918 ,910 דוד ןיטנַאוװעל

 254 ,288 ,280 .,פָארּפ ,ןעווליס יוועל
 424 ,414 ,800 ,808 ,.5 עטיוועל

 618 ברה ,.מ ןיוועל
 902 ,890 .ל ןייטשּפע-ןיוועל

 118 .ל יקסניוועל
 119 ,08 ,86 ר"ד ,וחירמש ןיוועל

0, 1543, 184, 162, 103, 170, 

9, 107, 198, 298, 308, 844 

1, 8064, 866, 894, 897, 481, 

6, 514 

 628 .א ןָאוניוװעל
 סע8 ,804 ,188 ר"ד ,.ה עוועל

 029 .י יקסניצשעל
 209 ,289 רעס ,פולופ סונגַאמ

 080 ,489 ,418 ר"ד ,,5 .י סענגַאמ

 898 ר"ד ,.י רעװָאליהָאמ
 184 .י רעזָאמ
 404 ,807 ברה ,בקעי ריאמ

 000 עדלָאג ןָאסריאמ
 997 רעטסונומ ,ווָאטָאלַאמ
 ס8 ,84 ,פָארּפ ,.א רעלַאמ
 טעשטלעמ עעז ,רעטסינומ ,דנַאמ

 ,00 ,20 .פָארּפ ,,מ םַאטשלעדנַאמ

4, 108 
 .890 ,246 ןיוודע ויגַאטנָאמ

 964 לַארענעג ,ירעמַאגטנַאמ
 282 ,286 דיולק .ג ערָאיפעטנַאמ

 247 .ע גַאבעס-ערָאיפעטנַאמ

 244 ,207 "'ןַאידרַאג רעטסעשטנַאמ ,

 279 ,277 ,976 לַארענעג ,יינָאמ

 948 ,880 .זערּפ ,.ט קירַאסַאמ

 ,964 ,228 ,188 ר"ד ,.ב ןָאזניסָאמ
/808, 444, 498 | 

 ,170 ,171 ,119 ,68 ,88 .ל ןיקצָאמ

9, 830, 850, 808, 804, 401, 

,006 ,497 ,402 ,480 ,4844 ,4 

014 ,9 
 084 ,888 םלָאקלַאמ דלַאנָאדקַאמ

 ,114 ,489 ,408 ייזמַאר דלַאנָאדקַאמ |

 989 רעס ,.ה לעשימקַאמ

 218 לַארענעג ,לעװסקַאמ

 ,008 לענָאלָאק ,רזעילא ןילָאגרַאמ

0, 971, 898, 327 
 144 רָאדַאסַאבמַא ,יוטנעגרָאמ
 807 (ןַאלּפ) רעטסינימ ,ןָאסירָאמ
 ,כ2 ר"ד ,רעדנַאסקעלַא קערָאמרַאמ

 ,198 ,114 ,60 ,68 ,04 ,ם2 9

5, 187, 201, 208, 888, 804 

 80 ,29 רַאקסָא קערָאמרַאמ

 ,199 ,434 ,408 ,208 ואול לַאשרַאמ

9, 491, 494 

 6012 רעטסינומ ,לַאשרַאמ

 124 "הירומ
 ,120 ,119 ,118 ,78 ,61 "'יחרומ,

9, 180, 188, 228, 834, 042, 

 .װ .א 82

 4989 ,891 ,8989 .מ רעיימ

 415 ,288 דרָאל ,רענלימ
 295 רעטסינימ ,ןַארעלומ

 103 ?הלחנו החונמ ,

 ס28 .מ יניזדעמ

 - 107 ר"ד ,.ש דעמַאלעמ
 494 ,499 ,888 דרָאל ,טעשטלעמ
 389 ,129 ,128 םירפס רכומ עלעדנעמ

 ,840 ,820 ,299 רעטכיר ,.י קעמ
0, 3953 

 206 לַארענעג ,ליווענ ידירקעמ
 ט00 ,303 ,טס לארשי יקסנימערעמ

 .ו .א 0083 ,479 ו"אפמ

 417 "לארשי הוקמ
 180 ,109 "היבחומ ,
 109 ,108 ,89 ר"ד ,.פ ןַאטַאנ

 ,182 ,119 ,86 ,06 ר"ד ,.ו טכַאנ

8, 899 
 127 ,126 .ד .ה גרעבמָאנ



 80 ,88 ,06 ר"ד ,.ַא גוסָאנ
 84,  ,04 ,26 ,28 ,22 סקַאמ יודרָאנ

! 86, 2, 111, 1185, 186, 188, 
0, 4, 160, 167, 168, 177, 
1, 208, 212, 288, 981, = 
 .א 804 ,800 ,888 ,840 ,9

 9060 ,268 דרָאל ,ףילקטרָאנ
 | 488 ובושַאשַאנ
 448 ברה ,.מ קָארונ
 ,007 ,407 ר"ד ,לאונמע ןַאמוונ

9, 614 
 494 ,807 םויח רעגיונ
 560 ,804 ,820 ,809 .י שטידיינ
 098 ,800 .מ טַאטשיונ
 9880 "וליג,
 809 ,581 ברה ,.ו םוובנעסינ
 864 ,180 ,00 ר"ד ,.י רעװָארימעג
 997 ,999 ,208 רעטסינומ ,ווָאנָאזַאס
 ,260 ,804 ר"ד ,8 קישטיוווָאלָאס

 יי ,497 ,410 ,400 ,401 ,8
 ,4 ץנערעפגָאק-ָאמער-ןַאס
 90 ר"ד ,.א רעלדנַאס
 9088 ,280 רעטסונומ ,ָאנונָאס
 ,809 ,800 ,189 ,80 ר"ד ,.ז ןיקסָאס

0, 410, 488 
 988 עץערדנַא ריּפַאס
 .וו .א 97 ,78 ר"ד ,ריּפַאס
 ,76 ,79 ,08 ,06 ,88 םוחנ ווָאלָאקָאס

7, 90, 6, 119, 194, 158, 

.38 

6, 0, 180, 184, 194, - 208, 
8, 988, 4 238, 45, - 98, 
 וו .א 308 , 208 ,288 ,288 ,59

 44 ,98ה ,289 ,208 ורַאה רעקַאס
 ,ונ יא 409 ה ,448 ,44/ ,9

 ססס ,7 דרָאל ,גנולטעווס

 וקסַארּפוס
438 

 "אסח ,א יקסווַאטס
 ,19 ,6 ,47 רעטסיגומ ,ןופולָאטס

 4 י 87 | ,808 עשוהי

184 189 
 ,819 ,287 ,280 לענָאלָאק ,סרָאטס

9, 890 
 989 ,944 .וו .ח דעטס
 (.ס .ס) "ןטסילַאיצָאס - ןטסינָאיס,

 60 ,46 ,20 ,ס

 ,988 ,996 רעס ,קרַאמ סקייס
 ,800 ר"ד ,ללה אבא רעווליס

1, 8, 008, 608, 609, 
 100 ,108 ר"ד ,.וד ןָאמיס
 ,817 ,808 ,209 ,188 ס סוולוי ןָאמוס

0, 8, 840, 8080) 288, 861 
 891 רעידַאגירב ,ןָאסּפמוס
 474 ,419 .וד .ח ןָאסּפמיס
 ,91 ,10 "םוונויצ רעשיטעטניס,

 .וו .א 198 ,128 ,110 ,100 ,9 ,60
 ,171 ,146 ,28 ,27 ר"ד ,.ג ןיקריס

2, 170, 299, 268, 418 / 
 180 ,19 ץרפ ןיקסנעלָאמס
 לַאשרַאמ ,(סטַאמס) סטומס

53, 810 
 סה , 6 ,908 השמ יקטנַאילימס
 | 609 ר"ד ,.מ הנס

- 8 
,0 
614 

 460 ורַאה לענס |
 - 101 ?ַארעשזדעס,
 ,988 ,982 ,207 טרעברעה לעוימעס

 ,907 ,208 ,289 ,280 ,907 ,פסמ
 וו ,א םפֹס ,820 ,58 ,814 ,0

 810 ,282 טרַאויטס לעוימעס
 960 לעגָאלָאק ,קירדערפ לעווטעס
 204 ,287 ,986 .ר ליסעֿס
 516 ,879 .ח .ע ונערעס
 / 46 "ןטסימווס-ּפרעס,
 / 196 ,ט רָאטקעּפס
 944 ,207 ,ּפ .ס טָאקס
 - ..960 לענָאלָאק ,טָאקס
 598 180,348 ר"ד ,.מ רענְּבע |
 124 ,09 ?הירבע,|

 168 ר"ד ,,י ךילרחע |
 / 500 ,427 ברה ,לאיווע



 808 ,289 םָאנָארגַא ,.י רעגניטע |

 901 רעטסינימ ,.ק ולטע

 ,404 ,247 ,244 ,948 .ם .ל ירעמע
7 489, 587 

 180 "לאערזי קמע,

 .וו .א 440 ,415 ,410 "רמשמה לע,

 028 לארשי ןיקיורפע
 607 ,006 1947 סודָאזקע,

 028 ,06 ר"ד ,.ט זיירּפנערע

 .ו .א 440 ,440 ,489 "תונבל תע;

 484 ,899 ,174 .א יקסוועשילדָאּפ

 ,214 לענָאלָאק ,.ה .השד ןָאסרעטַאּפ

7, 9, 266, 267, 270, 978 

 ,01 ,44 ,20 "םזינויצ רעשיטילָאּפ ,
-,111 ,06 ,95 74 68 6 ,4 

 .וו .א 197 ,186 ,184 ,1929 4

6, 167, 168, 171, 178, 170, 

 .װ .א 202 ,6

 ,178 ,09 ,74 "טמַא-עניטסעלַאּפ ,

9, 188 

 ,07 ,80 ,9 -עוסומָאק-עניטסעלַאפ,

 .א 1844 0

 117 ,87 6 ר" ,יד קינַאמסַאּפ

 ,418 ,408 ,407 רָאל ,דליפסַאּפ

4, 4844, 488, 480, 494, 802 

 ,097 ,804 ,884 ,289 .,ה ןייטשברַאפ

4, 416, 484, 440, 456, 108, 

988 ,809 ,807 ,7 

 ,40 ,48 ,47 ,46 58 "ןויצ-ילעופ ,

0, 1 68, 09, 78, 119, 120, 

6,, 8, 9848, 805, 807, 308, 

 ו .א 808 ,4

 124 בקעי ןַאמכופ

 ,280 ,984 ,974 ,968 רימע ,לַאזוופ

7, 2001, 818, 391 

 ,820 ,900 ,79 ,88 ,87 .ב לעוויופ

4, 800, 391 | 

 148 ר"ד ,שטיווָאלטוופ

 ס90 ,898 ,894 ,8 דרָאל ,לֹוּפ

 488 .ה ובליּפ

038 

 . 196 .ד יקסניּפ

 428 ,499 ,401 ,866 ר"ד ,.ה קיּפ

 255 ,289 ,281 ,996 .שד ָאקיּפ

 289 ,989 רעטסינומ ,ןָאשוּפ

 457 ,494 .ו ןַאמשיפ

 015 ,990 ,017 ברה .ל .י ןַאמשיפ

 ,177 ,176 ,169 ,168 ןַאשז רעשיופ

7, 848, 807, 490, 440, 486. 

 384 ,89 .ד ןיטנערָאלפ

 451 ,491 ,415 ,407 .שט .ה רעמולּפ

 134 ,182 ,76 רעטסינימ ,עוועלפ

 424 ,848 ר"ד ,.ש שוברעדעפ

 411 ר"ד ,.י ןַאמלרעּפ

 24 .פָארּפ ,רעטרופקנַארפ

 ,80 ,91 ,19 "םזינויצ רעשיטקַארּפ ,

4, 1 66, 68, 74, 98, 00, 

 ו .א 198 ,189 ,199 ,111 ,9

 389 ,126 .ש גורפ

 409 ,408 .ודַא ,ודירפ

 989 .ּפָארּפ ,.י רעדנעלדירפ

 184 טַאטוּפעד ,ןַאמדירפ

 187 ,ןספ ,151 ר"ד ,.א ןַאמעדירפ

 399 .ה דלַאוװנעדירפ

 20 "ץנערעפנָאק רעגרוביורפ ,

 628 לאונד שורפ
 124 דוד ןַאמשירפ

 908 ואול שטנערפ

 389 ,127 ,198 .ל ,ו ץרּפ

 .477 "הוקת חתפ,
 116 ר"ד ,.י ןַאשלָאצ

 618 .א גנילזוצ

 - ליומ,) "סּפרָאק - לוומ - ןויצ

 ,812 ,211 ,210( "םוּפרָאק-ןעלזווא

8, 914, 918. 819 

 ,99 ,97 ,96 ,98 ,4 ?ןויצ-ינויצ ,

 - .װ .א 9
 180 ,ר"ד יג רעפוצ

 884 "'יחרזמ-יריעצ ,

 003 ,334 ,807 "ן וצ-יריעצ .,

 ,5 ,י3 70 ,64 ,99 סובָאקַאי ןהֵאק
 ְו



8, 119, 117, 178, 170, 180 
 .ו) ,א 9

 494 ר"ד ,.נ ןהַאק

 187 ,87 ,86 ,99 ר"ד ,.ל ןהַאק
 289 .ל .ל ןעהָאק
 418 ברה ,,ו יקסלַאװַאק
 9 ,988 ,989 ,990 ,178 .י ןעווָאק

7, 8208, 840, 895, 200, 294 

 ,12 ,82 "עשידיו קנַאב-לַאינָאלָאק ,

8, 74, 88, +9, 104, 119, 190, 

 יו .א 174 ,176 ,179 ,170 ,0

 ,310 ,270 ,194 .ח יקסירַאװלַאק
898 

 םמכ ,881 ר"ד ,.ט רעשנעלַאק
 988 רעטסינומ ,ןָאבמַאק

 8289 רעניבַאר ,ר"ד ,רָאטנַאק

 ,124 ,414 ,204 רועילא ןַאלּפַאק

8, 817, 006, 618 

 ,110 ,00 ,80 .שזנוא ,.ש יקסנַאלּפַאק
 484 ,410 ,000 ,849 ,809 ,1ס8

 998 ?טסעפינַאמ רענעגַאהנעּפָאק ,
 ,008 ??עלַארטנעצ רענעגַאהנעּפָאק ,

6 208, 216, 219 

 808 ר"ד ,.א ןָאזולענעצַאק

 ,208 ,191 ,10 רעב ןָאולענעצַאק

 ,40/ ,44/ ,480 ,848 ,847 ,8ס

6 490, 906, 807, 881 

 ,89 ,74 ,08 ,86 ר"ד ,.נ ןָאזלענעצַאק
 .ו .א 188 ,178 ,108 ,119 ,8

 99 ר"ד ,.א שעקָאק

 890 ,808 ר"ד ,.פ ןירגגרָאק
 494 .ודַא ,.פ סָאקרָאק

 .ו .א 102 ,101 ?הצובק ,
 147 .מ .פ ןַאמפיוק

 .ו) .א 91 ,19 ?םוינווצ-רוטלוק ,
 411 .פָארּפ ,רעשילוק

 470 ,469 ,404 ,115 ברה ,.י ,א קוק
 298 ,918 ףרָאל ,רענעשטיק

 ,448 ,441 ,401 ,992 .ה .פ שיק
9, 864 

 טששז

 ןסה ,1941 ,80 .ּפָארּפ ,,י רענויולק
 414 ,800 ,889 ר"ד ,.ט לעמולק
 904 .ּפ .ג ןָאמוולק

 988 רעטסונומ ,ָאסנַאמעלק
 ,87 ,90 ,17 ?טעברַא-סטרַאוװנגעק ,

4, 410, 91, 92, 08, 00, 80, 

 .ה .א 120 ,110 ,110 ,1

 ףפפ ,980 ַאשַאּפ לַאמעק
 808 .ל רעלפעק

 ,208 ,204 ,908 רעטסינוט ,ןָאסרעק

0, 021 

 0098 ,004+ רעטסונומ ,סנָאשזד-שטירק

 וו .א סס ,22 .ו וקצעגעמערק
 .ו .א 804 ,8209 ,816 "דוסוה ןרק,

 ,88 ,741 ,07 ?לארשיל תמיק ןוק,
 .ו .א 118 ,10/ 0

 110 .פ .ש שטיװָאניבַאר

 980 ,97 לארשי ווָאזָאר

 804 ,100 ,80 ר"ד ,.ש םיובנעזָאר
 300 .ב טַאלבנעזָאר
 ,498 ,494 .פ טילבנעזָאר

9 498, 489, 150, 

 1418 בקעו םייהנעזָאר

 167 ,108 ,80 ר"ד ,.ט דלעפנעוָאר

 304 ,120 סירָאמ דלעפנעזָאר

 498 ,497 ,307 םירָאמ גרעבנעטַאר

 817 ר"ד ,.8 ךיורטשנעטַאר

 ,207 ,288 ,239 סמעשזד דלישטַאר
0, 480 

 ,986 ,988 ךרַאל ,.וו דלישמָאר
 + םפ8 ,2860 ,298 ,9

 908 ,247 לענָאול ךלושטַאר
 -וה בידנח,) ןָארַאב ,.ע דלישטָאר

 4981 ,980 ,9289 ,219 ,98 ("עוד

 199 "טעיווסַאר ,
 804 ר"ד ,.ש טרָאּפָאּפַאר

,481 ,02 

,1 

 סהפ ,874 ,878 ,ּפָארּפ ,.וו רַאּפָאר
 105 ,08 ,04 "ןויצל ןושאר
 448 ,401 ,2308 ןמלז ווָאשַאבור

 880 ,078 טגעדיוערפ ,טלעווזור



 ,1 ,8 .שזנוא ,סחנצ גרעבנעטור

9, 968, 980, 409, 481, 081 

 498 ,492 ,808 ר"ד ,,ו ןזוואפור

 ,154 ,99 ,74 ,67 ,90 ר"ד ,.א ןיּפור

 א 317 ,208 ,189 ,180 8

 408 דרָאל ,גנודור

 520 ,819 ,814 .ע דנַאמשטיד

 ,109 ,116 ,06 ,88 ר"ד ,ןָאעל ךייר

0 714, 848, 800, 419, 494, 

| 440, 449, 438, 401, 404 + 

 208 ףסוי ךַאנייר

 142 המלש ךַאניור

 188 ברה ,.' סענייר

 489 ,897 ,864 ר"ד ,.ט לעגנור

 019 ,898 ,424 ,418 דוד זמר

 020 .א יקצוווער

 ,411 ,410 ,1 א !טסוָאווירװער,

 .א 487 ,1

 5 ר"ד ,.ק רענער

 408 ,466 רעס ,.וו ואָאש

 120 .ּפָארּפ ,םירמ ךַאש

 ,448 ,434 ,414 עטעירנעה דלָאש

7, 480, 811, 988 

 059 ,840 ,817 טרעבָאר דלָאש

 484 ,807 ,88 ,54 ר"ד ,.י טילַאש

 189 .ּפָארּפ ,.ה ַאריּפַאש

 015 .מ אריּפַאש

 104 ,67 .פָארּפ ,.ב ץַאש

 טל ףװופ8 פא ,900 .ז ןעקָאש

 408 ,ןכס 1400 ר" .+לַאפרַאװש
 906 .ּפ רעציוווש

 : טעקס אטא

 0 מט תזוםו (וםחגהצ

040 

 ,107 ,86 ,88 ,54 ,88 .א דנַאטש

 סט9 6 ,180 ,168 ,4

 / 468 ,899 ררַאנָאעל ןייטש

 124 הדוהי גרעבנייטש

 152 ר"ד ,.א ןרעטש

 508 ,188 ,118 .ה קורטש

 ספ ,84 ר"ד ,.ב רעכיורטש

 404 ןתנ סיורטש

 ,2008 .שזניא ,.ר רעקירטש

8, 401, 400, 410, 424, 

8, 494, 9081 

 506 (י"ח"ל) עפורג-ןרעטש

 615 .ש .ב טירטוש

 808 ,298 ,188 ,66 .מ .מ ןיקנווש

 909 ,489 ר"ד ,סלוש

 448 ,180 המלש רעליש

 198 בקעי ףיש

 081 ,498 ,410 ,80 ר"ד ,ו רעמיש

 580 ,5 םכולע םולש

 444 ,428 ,808 ר"ד ,ע קַארָאמש

 119 בוה ,סעקלעמש

 - 194 ןטלו רואינש

 - 507 ,808 ,941 .י ןַאטטכעש

 625 ,876 ,378 הנח סענעש

 994 ,998 ,999 ךרָאל ,ירעבסעטפעש

 ,098 ,879 ,817 ,808 השמ קָאטרעש

- 609, 618 

 ,400 ,8 ,9 ףסוו קַאצנורּפש

 480 ,448 ,4 ןאקכ2) ,1

 1 ??הישלתמו}
 } .א 206 ,168 ,104 ביבא-לת

 291 ,989 יוח-לת

,8 
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